
 העסד רוקמ
 דז ▼ ־: ז • : השדח הנחת ח

 םינינוג ברו םןילא ה&׳;
 ועמךעװ עקו־וגיטי;

 .(□״חרץענ)תונחחן גיצךעפ מא נבכא טךעךנת ײװצ

 לעמיה קם רעטאפ ןע^יםךאבךש םפך ראם,ןיךאה יך ןיםיגוצ םיוא
 ןוא ןידײל ןיא ״ןיטײצ עלא ״ןיא ״רעטךעװ זלעךײא נוא עמיךאױםימ
 ףלי׳ד ןעק;ש נוא זקא ךעביא ןעמעךא־ךע ךיז לאז רע ,ןךית? ןי$

 ♦ דעךילנ גיגףע^ מא זפ?א טךעךץה ײװא עךעזץא עלא ץא
 מא םישזךד תובא יד ןופ לאיון? ןענילמאנ ץפ ןע^יל? תונידךעןילײך יך
 םיןװךיןן םיבואג עא םיאר;,םאוםיא^ה נוא״ םיאי?? עץלײד יך עא ״תיה^ז ך

 •וגילא־ ן^םךונן תוינקד? םיעןיקפ ךיוא נוא ,

 ..הךןךע ה״אל ,הךק;:הלוג? םג_

 - הורןה סףזן* ניא זנ?*י ןוך שיס טךינןע? ןעץיו זודייןיבו תונחןו יין -_*׳ •־
 :טןיל-יקקד.יד עפ-ייחל יבעט חת*טב םדעיכ) םילואני

 •ןוךל ןישאל (י יםי־ןײ םיץנן (•י ן .ץך ןעב (־ .שפלא ^?3 (א
 ...י ץד 'תרא?.יו (י 1 .ןפןה ךן (י ,ןוך ...*$£. (ג

 ספלא ל*ת אכיקע והימרי ׳י קיײיי לײנ׳י בי־נ ןויציךב י׳יי י״ע ף*<גי טקלג
 .םילזעזריב יגרעםה לתונ יספל ללפתהל הגז רשא ׳(הרותה רצואו פפלא חמעם לעב)

 אנליוו
 .רעצטעזמפירשו .ץגארקנעזאר םופדב

 ;• י,ק׳פלד -אי׳ערת תנש •׳•־ ץ



 תךא?ה ,ספלא העעק ץא טכארביג טךעיי שאוי שינינע עג״גכיױ ג :א
 .םיךק;,שילכדכ ״ םי־קי שיגינפ ,ןפנה יךפ ״ ןויצל קג:אך ״ ןױצ

 דז יצ
 מ .הבלזנה תבש ןי,ם לעפ שענ״יש א (אל ך 1ס • . . תיזיךז ןים הךעס יך א

 רםארבעךףזוא ר־אב בעעיע* א :בלי1 * • . זתלצע ןיפ קילגגיא ״ניד ב
 # ״תבזעב בהינב תאלצ ה־בבבבש״ ;;וא . • יעבאױ לינענ ץס ב*:יך ,נ

 תינעתאץא יןישע ףךאך׳מ ןעוו סל׳י • . ״םלךןתלימג לעיץש ןיקנאךיגא •ד
 16) ? ןײז נהינ יןיז ןעם לאז ױו״ריבצ ן־ י • ״זױשעל אילשמ״ו ץם -יאיב ד

 איך י:־בך חשמ טאה שוראװ <דל :1 עךה ץשל זיא ש'ך.אי.ו פ־יעלקיע ס
 ײז נ־א טקאהנסיוא תוחיל עטײווצ |-22 . . . ?הריבע עביורג אזא

 חם . םיוללא הצ־עם ןעוויג זיא עטשךע 12* ןאה ןיפ ר״גקךה ץם גינךעל עךעײטא .ז
 פם . חןישת ןינעם םילשם ענײש (הל 126 רעטומ עײרטא זיא הךות יך יױ ־ ד

 ףיוא ף־מ1 א פיכ ־עיראטפיה א־ סל '29 , ױרם ענולקא ץם לבשה רבים א פ
 ..'ליזנ־אא זי״מ . ןעשנעם ןעגנױ א ץם ןא*בא ■י.
 וצ • נ י םיאךונה ם״םלל תורריעהה (זל;׳ד2 ♦ײרך ץם רעבעב ײװצזיא לאםא אי
 !**.טעםיב ץכילטאנ ןיםױרג םעךןנעװ יחל ׳<*• ״ תוליכך ןים ךעךבךעם י־יעך בי

 ץא לייאראק. ףיוא טאדדאכ רעך (טל טי * רוטאנ יד ןום גגוקךעטעב ענולךא יגי
 *ז>6 ■. . • • םבאנ יעטניווא דכ . האנק. ןיגעוו לשב רענײשא .די
 22)טײקטלעװעםױרניךץאךאךאנניר <ם תבהאו קובפ םעך מךעלקךע ימ

 ביק • . ךילשת ןים ןיגע רעך יאם טכ . . ♦ •• • ךיהלא דו תא
 מיק . .כ״װבךעל םינהגםו םיניד סם ל . הךותהתאיךק ןוםטײצעעלײהיך ■למ
 140 .״לאךשל םכיךשא״,תנשמ רואיב וגם נל .. הואנ ןום רהאםיג רעסיורג רעך ־זי
 §4•'. ."*. יךךנ לב דאם רםום (דם דל .חבשל ונילע ןינעוד גץודעלקךע (י־ײ
 חלק . ♦ .חכוםב ןיזיםש־אה ןינע ׳הם קםאנ םעך ןעס טניךךאפ א־״י .ײי
 חםק • • חםם ץם םיניך עענײא סם טל. . . ״יורם עכילטניךא טבבעה״
 ממ . . . תועובטי ץם םינךנם (זם ןא* . הלחןענעךבךאםרעדטײךעב םאי; ־כ

 טחבך ןאם יאה,ל״זהמ לע יבבה (חם|88 .ןעםעג הלה ץס םיניך עענ־־א ■אכ
 בנק״אתירחאאתםללזילאתםיאהב׳י? |. ום • תבש בךע ןום םיניך עגינײא -בכ
 גנק םישי ך־לאט זיא יהןוזם ןום ה־צמ יך <טמ ; רהעמ ןישנעב טכיל רעהינ.;נוראױ (:כ
 ״ ןיטנאריט־יאװק,ןיגעיי נניקךעםעפא ס ;זם ? טכיל הבינה רעךײא רעקײױ יצ

 •06 חוצמ תליבטל שיגזײםי □יניך זאנ \ • שךדם ץם לשכ רענײןע א (ךב ׳
 •08 . גאט׳הפוהץם טײקגיטכיװיך <בנ, ענארם עםױרג יך ףױא טךאױטנא ;רכ

 •בס רעדניק ענײלק,ץם תוגרע יך סנ ;בב • . ךתךל תעשב תותם' ץם
 דעט־ם• ףיטשא ןעוו טײקנײש יך סנ | וג ( ץניךם ןעש־יםור ןום עטב־שע:א (יכ

 חבק .רעדניק ףיטש טונ טליךנאהאב ־ 'חנ לודגהתבשו תישאךב תבש ןום ןיגע סכ
 יןיבאה ת״הםא יד איװ ננוקרעםאבא' יהנ : •ןעליםש ץם תועט ןעשיראנ םעך (קכ

 וכק . רךץק ףיטש ןעוועךאה טלאוץנ | דם . . . .ןיטךאק ןיא הבינח
 גגב ןירננאונש תעב ןקנאדג עעלײה יך חנ י המ . . ם־יג ןיטים םק־םיןום לשים א (טכ
 •3• . . לעךניק ןיךעהךאס ןיגעוו הנ1 ױן םים^השעש ימץםתיכך^ יך ,ל
 עק •דךח ןךז רעךניק קךעג ןךעוו <ןח}דע . . * */ ןישטב?ב: ח״ד



 נ ♦תוחתפמןד חול
 דצ
 ח . $יורט יך יצ ןיאךאון ענינײןן <א
 <0 • . • השאב הךיהי. חןי? ס
 .... רודזורםב דןםצנ? ןקתה ס
 ז * . . . י םיס לשה? זונא וד
 . • • • • יהגןך דןיהךד לכב <ה
 !4 םיקידצל^מלשתלהואנוטה׳בקה ה
 ח . ♦ . * חגחכב 'טעמ בוט (ז
 1* . ואךוב תךובןן? יראכ רבנתל <ח
 .<רעך;יק ריכ הבךב)ינא הךו׳ם הךחנר <ס
 ט .״ . תיג^חכ ענײך ףיוא הןחמ <י
 .... םלךי,תליטכ לפ חןחמ <אי
 18 ... . רצ;ר^א חקת סי

 י . . . הך-אל הלפיאם הנחת <ני
 גס . , . חמינל יהלןי חנחת <די
 .... לאענאיו ײוונז חןוךת <וט
 אי . חאןק טךאז-ןיטונ ן׳פיוא הנחת .<וט
 גנ . י. . ' רחטה תוכךב הנחת <זי
 24 . . הניכ יוכשל ןחינח חןזות <חי
 ני 1 . תירכנ ינשע אלש חןחת <טי
 בס . , . יולוצךכ י:ופעיו?> הןחזן ס

 . .... סירוע חק1פ חןוךת <אנ
 די . . . םיטורע ופיבלם חנחנו <בכ
 28 . . ורבך לוקב עךםשל הנחת <ט
 וט . . תעך םךאל ןןוחזו חלחמ <רב
 זט . . רבנ יךעצט ןיכטה תלחת <הב
 32 , . חנןל ריבעסה הןוךנו <מ
 34 , . . כוט ןיכוןי הלךת <זכ
 3וי , םיסיפ תוכלס לוע תלבק חןחת <חב
 כ . . .ח;חת םילשורי עײנא <טכ
 10 . . . . חבושת 1ים ח;חת . <ל
 בכ ת׳ישה רס ץךאה יך ןיס״םיוא הןוךת <אל

 4ס . דנמי;יד ןיס־ה ראם וצ ה;ךנך <בל
 דבו׳ילזתה מע*נ)תובשחס ענײר ףיוא חןוךןו <נל

 , < . . י. ' ובוט חס תלפזן <דל
 48 ... . ובוט הס חןחת <חל
 הכ . טוט חס דןאכ ה;חת פײנא <ול
 וב * • איבןך והילןז ןוס ח^ךת <זל

 הכ . . . י תועקד יךעש ח;חת <חל
 טכ . . . חן;־:? ןינעןז ח;הנלו <טל
 . . . דעךןיק עטונ ןיעזזן ח;חת <ם

 חי8 . ש־ךוקהי ןורא תחית? וצ הןזןונלו <אם
 ל . חיךות רשסי תהי;נה'וצ חןחת <בס
 סס <ניט;־<ז ןיןאן טס ןושאךםױל הןךןו <גס
 הלא י״*״ײ

 אל ו * * * י;$ םױל הנחת <דם
 •י • • ♦ יטיילש םױל ח;חת <תם
 . . 4 . .יפיבך םױל ח;חת <ום
 בר . . • .ישיסח םױל הןחנלו <זם
 6♦ ... . ייטישה םױל ה;חת <חם

 •*.... חלחנו חבזנן חנזלת <שס
 דל . . ללק ןודאל חבשל תנסה <נ
 98 ץך<וה ןמ םילול;ריבעהל ח;וךת יאנ

 חל ץךאןך עןיךעיורט א ראס ח;חת <בנ
 ײ . * . . תורייכן רשפ ח;חת <ננ
 . • םיךצס תאיצו תךיכז' הנחת <דנ
 ול , . 1 ת^שה תויכז חנזןת <הנ
 ײ . • יניש רה דםעם תךיכן הנזךה <ונ

 . . רבךםב וניסוכא תשצקה ה;הת <זנ
 . קלטע( יחשעמ תריכן תנצימ חנחתו <חנ

 ול . . םץומ ש.נוע'תרי?ז ח;חת <טנ
 ז* . . םיחלא י׳ה תךיכן הנחת <כ
 . • ײסמם ףיוא זיטעב יצ חנחת <אם

 חל . . םילשורי תיךיכז הנחנלו <בם
 ז* . קלנו םעלב זושעם תרי-ז הנהת <:ם!

 , . חן^ןעןעגײ&יד ןיטיהךאם הנחת •דם
 ז8 . . י.י םיךעש השלש ה;חת <הפ
 80 . . . חלח תוצס ינײע <ים
 דם . . ןעםענ הלוך ראס חנהת <ום
 88 , • . ןעםעג זולח ןום תוכרב <תם

 . . .חלס ןיךײשבא ךאנ הנחת <ט='
 •ס . . - .חך;ןום 'םיניד עגיני־א <ע 1
 ום . . • תויג תקלדה תנצס <אע|
 98 .ןעשטנעב טכילןום חכךב יך יבע ן
 זם . ןישטנעב םכיל ךאך ח;חת עײגא <נע|
 *• ןיש?;ע? ט?יליןא? ה;חת עטײײצ א <דען
 חם • שלוק ת?ר.ב הןהת <הע
 סא . . יבךעס לתוב ןײ? ה;המ <וע
 1סי יבךעמ לתוגיןײב ח;חת עטײווצ א <דע
 וס4 יגךנ?ס לסיפ ןײב תנחת עטיךד א <חע
 ננ . ׳. תבש תלבק.ראס הןחת <זנע
 506 . ןזןק ג׳ױ וצ ה׳ר ברן ה;הת <ש

 חנ . . ןטק, כ־׳ױ וצ ה;חת עײג א יאס
 ט . . . חידש תבש ןום 'ה;הת <כפ
 זנ . . . שךוק ייאךקם ח;חת <נפ
 458 - . . . חש;ךם ףיוא הלשןוא <דש
 ם ןישטןעב ח״ר ןוס הןחת ע.ײג א <הפ

 , ןישט;פ?1 ח״ר ץם ח;וךת עטיױון ןן סס
 חנחח ,.



 תוחתפמה חול * *
 ד*
 אם . ת1הםא תוכןב חןחת <זם

 ״ .״* ןװזגיח ח*ר ןיעטנעביוצ הנהח <חם
 124 ♦ ♦ ול:: 'ח׳ר ןישטנעב וצ הנז־ת (טם

 124 . ־ .' טביל הכונח ךאנ הנחמ <צ'

 128 . תכט ח*ר ןישטנעיב וצ הנחת (אצ
 130 . טבש ח*ר ןיטיטנעב וצ חנהה סצ
 רם . ׳אירדא ח׳ר ןיטיטנעבוצ הנהנך (נצ

 182 רךא ח׳רב ונ־זעכ בוט ץילםךהישם <דצ
 זם .׳ב רךא ח*ר יןישטנעב וצ הןחה סדצ
 134 . . . םיךופ ףי1א הנחמ סצ

 . . ןםינ ח׳ר ןישטנעב וצ ה;ח.ך סצ
 חפ . רי;א ח*ר ןיששנעב וצ הנהה <חצ

 טם . ןוים ח׳ר ןיטישנעב י* הנהמ ■שצ
 ו8א . זומה ח*ר ןױעטנעב יצ הנחמ <ק
 140 .בא םח;ם ח׳ר ןישט;עב יצ הנחמ (אק

 . . לולא ח*ר ןישטנעב'יצ הןזלמ יבק
 112 . ןיששנעב ח״ר יראם ןוצך י.לי סק
 בע . . ן־זעטנעב ח׳ר וצ הנחמי חק

 , ....ןןטיח 'שלוחל תורלוט והק
 , י . . ול.םכ שךזחל תודלום זוק
 144 .. . תכט שדוחל תודלום <זק

 . . . • . טבטי ש־ווחל תודלום (חק
 , . ןוטיאר רדא שלוחל תורלום <טק
 נע * . ינש רךא שךיחל תחלום (יק
 , . -. .״ ןםינישךוחליתחלומ ־איק
 , . . . רײא שךוחלתחלומסיק
 .... ןװ? שך־חל תחלומ סיק
 148 . .. . זוםמ שךוחל תו־לוםחיק
 . . . . בא שךוחל תחלום חטק
 .... לולא. ש׳וחל תודלומ רטק
 דע . . ןישיטנען מך1ח'שז{ררך.ס (זיק
 , ... . ״. הךטן יךפש הןחנד <חיק
 148 .. . תחיםין םיענא הןחמ <טיק
 יע ... . . י ןויצ תונב הנחת יכק
 ■54 .. . חיקךבח ראםיהןחת <אכק

 חע . . . הלךבה ךא;ה;תת סכק
 156 . י . , רוב? מינעמל ה;חת <נבק
 18* ןיטײיחהא; * ױ 1,ם ינקוטײךעב <דכק

 1״2 . י. .ירתקיי תי;עהל הןחת יחכק
 בם . װטסב יי?2? ײמז?יל הנולנןן <וכק

 , . . ־.באיב העשתל' חןחת <זכק
 נם . . - . וםיח; תבשל הןחנל (חבק
 144 . סוןב י*טל> יבוט א?ם הןחנק <טכק

 <ח*ל*ת)

 ♦ לײהיק עטידנ?
 דפ . לולןו ח׳רל תוהטא חנתת ילק
 זם ., . . י ריםוש לוק הנחת <אלק
 1ל4 .'. . . םירךם השש הנהת <כלק
 טם . ... • ױוא יוךל הןזלת <נלק

 • 180 הקךצו הל?ת הנושת ' חנחת סלק
 188 'יהוךנטראם ח׳ר בךע. הנחת (הלק
 193 ח״ר ןום. ןישצגעב טכיל ־יךב <ולק

 , ח*ר ןישטנעב טכיל ךאנ הןחת <זלק
 זצ .־.ןישטןעביטליל ךאן הנזךמ עײנא (חלק
 198 . '.'׳.'• 'רוםזט דודליחנחת <שלק
 גסס . היךם רעך ןיא ח״רל חןתת ©ק
 נק ןעצראה ןעםיט ןופ ה״רל חנחת (אמק
 2*8 השודקה ץךאןנ םיװהתל?ת חנחת <בטק

 הק .רוםב םױליםײךה תלשת'ה?םוה ינטק
 . ןעזאלברםוש ןום הנזךלו (ימק

 212 * . יתועיקת ראם חצ;טל והםק

 . ״ ח?נםל םזצ שטײט ילבע סמק
 זק־" . ןױאלב ירםוש ןום תוכךב סטק
 ווק; . >״'. םיע־וב תכרב ראם חנחת <חםק
 216- * . םילחל בותכו ךאן הנתת >טםק

 י. םינהכ תכךב סק
 טק .. םי;ז1ב תבךב ךאנ .ןיוצך יהי (אנק
 228 . ♦.הנשה שארל םיבוט םינהנט סנק
 ' , ־ . * ''• • • ♦ ׳ . ךילשת רךב סנק
 כיק • • ♦ ךילטית יצ חנהת עײ; א (דנק
 וטק י. חבושת ייזכי תךשע ןויפ הנזות <הנק
 232 . ׳.־, :.תמןביןוםיןיקע רעך. סנק
 חיקי • . . • * תו־ב? רךם וזנק
 טיק ןי;א^ת1רןבךאןחנחתעױג א יחנק
 288 * כ־ױ כךע ןיכאס טכיל ןום הןחת <טנק
 כק ץי. כ׳ױביערעךןיק יךןישזןנעב <ם
 2*ס. ןיש?נעב'ט?יל'ראםכ׳ױע היןחת (אסק
 *42 ׳ ״.כ״ױי בךע.ןישטנעב ט?יל רךם <בםק

 .ןישטנעב טכיל ךאג ב״ױ בךפ הןחת (נבק
 ככק ןשנעב טכיל ךאן כיױע הנזדתא ךאנ <דפק

 • 240 . • 'י • יבדנ ל? רא8 הןתת זהםק
 דבק.. ־׳.׳־ הלמי תלםה יןאן הןתת סשק
 252 . . תוםןינ תרבןח רא? ה;חת סםק

 • 286 ד•♦ •י .׳ ־ תוםשן תרכןה רךמ (חםק
 260; * ׳תוםשןתךכןה' ךאןיהנחת (טםק

 ־אלק • חחנם יראע רופב םױן הלםניז (עק
 •־.׳:, חנחה .׳.׳•׳׳.־. .



 ד , תוחתפמה חול.
 דד ,
 בלק כ׳ױ חוךנטל ןעסעגןיוא חןח? (אזי?
 נלק . חןיפנ רא&י ה;חןו עײגאדבעק
 266'. •׳ . דופב ם1י יאץוםל חןךה ינעק
 דלק . םילנר. שלז? ן* ןיקע רעך סעק
 הלק תוכום ןיןיפזעוא יך ןום ןינפ רעך <חעק
 ולק תובום ןום 'ןישט?ע^ טןיל רךק סעק
 . ןיזעטנעב טכילךא;תוכום חןחזן <זעק

 זלק םיני? הפברא יך ןופ ןין? רעך <חעק
 חלק .. .ןיזזייקג נורתא ןוס םיןיך <טעק

 .ןיש;ען נורןןא ראם הןחת עצרוק א <םק
 גד6 . ןיזעסנעב נורתא ןום תוכךב <אםק
 . . * ןישקנעבנורתא ךא;חנחת <בםק
 טלק.שילנר של^ ןעטענ.םיוא ןום הןזלת •נםק
 . . זע־דוק יאךקם ׳ה יךעום חןחת <דזק
 278׳ ללהיראם ח?ב א/עיעוהל הןחת <חםק

 םק .תונעיקוה רם הבך א;פזז)וח'ל ח^חזן <וסק
 280 חביך אןעזעוה ןום יתוםקה רךס <זםק

 ןעיזן^ע^' ופביל ךא; חןחמ <חשק
 282 . . , תרצפייניםי?
 בםק . • םזלג תלםתי ויצ הןחניז <טסק
 ןיזןיוק ןי^ױיעיךאזןביה עןײןלא (צק
 חךות רםסרעךראםיןיצנאשןיא '

 244 • י * .' ,' הךומ יתההי?
 288 חךוה רשק יך ןישיוק ןײב ח;הת <אצק
 הםק . * הךומ תסםשל חנחתא ךאן <בצק

 . ת״ם יך ןיזק־ק ןינא; 'ת״של יהןזדתא <נצק
 **ס׳ ... . חךטח תוכלה <דצק

 , • . . . םירוםי תוכלה <חצק
 תקעיל ןישטגע^ טביל ןום הןחמ סצק

 וםק . . . לודנח
 29* ןישםנעב טביל ךאנ חששל חןךת <זצק
 2#4 ןשנעבטכילךאןחםםלהנחמדוע <חצק

 טניל ךאי; ם״םהוח תןשל הןחךו <טצק
 294 . . . . . . ןיש^ננעב

 ךאןחמגעסעלעלנאידח^חמ <י
 טםק . . . ! ןיןיטנעב טכיל
 298 ןין)נען ט?יל ךאן תועובשלחןךמ <אד
 *יס .תועוביק נאן ןךניףוצ םעך הןחת וב״

 ♦ ליי״דז? עטיךך
 אנק רךניקעםורןננואעטונףיואהןהמ • <נד
 בגק הקןךס ןי?וז טראם׳ס ןעיך׳העךמ <דד
 *04 * עך ששה* זסייל ח?וח <מי

 *06.חויןז? תליבט ןײג ןיךאם ח^ סר
 דגק . * . חלב ןתח רים םינה^ם <זר
 חנק טרא ןעלײה ןםוא הלכא רם הנחת <חר
 >1ס . . הלכןךך רים חחנמ ׳<טר

 ןיךאם קךאש הלב א רי? חןהמ סר
 81* . .י. . לאן חנותח ןיא
 םק .הןוחה םך1ק ןיךעטלעראם חנהמ <איר
 82ס .הןוח יך ראפ רעךניק ןישטנעב <ביר
 , הלכ ןתח וצ דנײרם עטונ ןום הכיךב א <ניר
 . ה^וחה םךוק ריטוםיענולקאןום עךךא <ריר
 בםקי. חןח רעטים יר ן=ם חלשת סטר
 . .חלשןו ם׳ה^וי וצ שטײט יךגעי סטר

 וצ טיטין עךעןוזןי א דאם חןזדת <זיר
 נםק.. רעךניק
 דםק . • . םיטותי ראם היניחת <חיר
 *28 . רעטום ףיטש א רים ח;הת <טיר
 **0 רעטיט ףיטשא ריםיהןחת עטײױצא <כר
 *32 . זזרבועט חזןוא א יריםי חןהמ <אכר
 וםק <ןםוק־עביאןכא;י תודלױלהנחת <בכר

 •34' תיךב ןיכאנ רעטומא ריפי הנוךמ <נכר
 .טעב־דניק ןוםיןײטש ףיואןײב הנהת <דכר

 ןי?אן לוש ןיא׳ןײג תעב חנחת <הבר
 חםק . . . * טעב־דניק

 ./ טדײגש םעתעבי ןשח לךנט ה;חת <וכר
 **6 <ד;יק.'א ייב עלעדנײצא םיוא ךך
 - . דעך תעבי חואךיךרבדמו הןחמ <זכר

 .<ןױײךוצ ןאטבײהד;יק
 דניקםךלאםןיטםרעםךןיריםןײב <חכר
 ןא טבײק ריפ תפץי ךיוא רךח ןיזן

 טםק .אריםנ ןא טבײזן רפ ןעוו נוא שםוח
 ןהוזיריא ןעװ רעטיםא ראם תןזלמ <טכר

 •4ס : < י .. .' חוצם ר? טךעוו
 אעק .עךה ןךפ ןײא ןיבעךםשב*}זךןהמ <לי

 ןיאי חק.ךצ טינ׳םי יןעיג חנחנן <אלר
 *43 . :. עקשים םנהלעב ריאס ׳ד
 *44 . טײצ־ואי םניךעטלע וצ חןוךמ <בלר

 דעק ־לאךשללקםיךבז^ןוםןיקפרעך <נלר
 . ןיראם חיךם ניטײרם ןום הנהזו <דלר

 **ג . ; ״ י. טםעשעג ןדי ןײ|
 ;־::םו ןיםיוא ןיךאם ןום ידנחת <חלר

 .ןוס רערנואװ יד ןיטכאךטאב <ולר
 ... ןאבא ק?אסאוצ ה׳בית׳ישה

 ועק . . . . >. שי ן׳שיוא
*1 



 תוחתפמה חול $
 .תוךזהיך ןופטלאהץא רעך

 ףױא ח$וקן איד ןים עזײר ױ יזלר
 דם . . . י. טלעו) רעך

 טכיל ןזם תובר? יד טצײטךאם ׳חלר
 ו . .:י׳ . . .... ןױעטנע?

 ׳ח יתינק לאון ײװנן ױ טךעלקךן זטלר
 2ס# . . . . . יזןי$נ חתוק

 טלאהא? ת׳יטיה םאון ק,נמ ־שך <נר
 [דק .דךןיק ראע ןרעזןל? ןים תטן םעך

1*• 
28• 
 ולק

 ״ק

 ־ ןױאלט׳ תור?5 קם נןוצעזךע^יא (אםרן
 • ח;ט ןיאןי^ען טןיל ןיגעון (בםר
 ■. -. דובכ יננפ ןום קנע רעך'(נטר
 . רזואי ץנאנא ןום רךם רעך (־וםר
 ♦ ~ י • ם^ךכ ןום זםר רעך סדםר
 ןעלײווט רעביא ןום זםך רעך <ומר
 ... * זו$ם עטםלעוןיט יך

 ;;׳'־ אוצ ונטועיי םעך טצײט ךאם (זםר
 •ו* . .: ;. חלכ ןזןון ןום חחנט

 ־״ ונל!} טךאןן םעך טנקיט ראם (חםר[
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 '•.' ידי:- •. • *וווכלמ לש ה^ולש .
 .■-'•־■-■ לט׳ הןןולון׳ב ללםחמ יו,ך> תובא יקךם ןיא ןינאן םיסכזן ערעונוא
 י. 'ל - ,ננײינעריך ןוםדירםױראםטאנטעב נױנעטון׳ ,(תובלטי 'י 4י
 י ' טינ ןעווי לײװ ,הנירמ יך ףיוא ןיבעג ננוטכא ניהור ןענעק״לאן ף

 ןיט׳נעמ ןיא םען דעד ףיוא ךין טציה םע תעב זיא ,ריא ראס טכרום יך
 ':״' •ןיטיייטצ םעד-רעגײא טלאו> י ,רעגיט-'רעגיסיםײײצ א טרעןן רןן נוא

 :־י חן^יעתיקיו אר ייײ ןי^דה־י? םײר • קננילוערעו? ־זײסךעניךע^על
 •;׳.־; •טםא ץנאנ ןינאןי ןענןזק^םאך' לאז׳טי םוא -

 ןיטלעוו עלא רביא זיא טפאזערעה ןײך םאוו ןגינעןר-טלעון ךעםיורנ'
 עגינעןי י ױ י וצ דוב^ ןײר ןופ לײט א ןיבעגיג טםאה נוא י •
 ן׳רךעה רעמוא דןיוה לעטזע נוא , קילגען ,טיהע^ !טלעוו ןײך.ןופ
 .ה״רי ,עיליטאפ ןײז.טימ רעזפײװי{ רעך יאלאמיל רעמיק. נוא
 טיזדאב נוא ןיבע? ןיךרעגנייל 'רעך טײק^יצרעהמיראב ענײך טימ
 נוא ,םיא ראפ דנײפ ענײז גינעטירעטנוא.ךאמ נוא )קילגנוא״ןופ םיא
 עלארעביא נינעןך .ןידנעןן נוא ןיךעק] ךין טעך רע ואװ םיא קילגאב
 םעניך ןיא דילטימ ןײאםילם תונמס־וםױרג ןײך׳־טימ ועקניעק
 ןאט אוצ ,םיךיש נוא םיצפוי עניי1 ןופ רעצךעה ך קא נוא ןיצרעה
 ןיך רעטנוא, םאװ רעךני,ךי עשיךיא עלא טימ נוא זנוא טימ םעטוג
 חךיאזא ,תמארענײך רעדןירעך טנע,ךרע לאז טײצ׳ןײז קא ,ןיטוש
 ןעהור קלאז רדניק עשידיא נוא ,רענאט-רטנוא עײדטגיךנעטש ןעניך
 .ןמאז ,רעוײל־ש רעך קי¥ ־יאפ ןעמוק טעוו םע מב טײםךפלך ןיא



 וד .מיו־י? ערמי ד יצ.ןי^ראינ עמייי*
 ךנוא״רמךץקעךעזנוא ןוםםרפטומיךטידריא ,ןפיורפ פלעדא ךיא

 / טלײצ־ופ הךות יך ,קלאם םעצנאנ רפזקא״ןופ ם׳רעטומ :
 ױ טנאןךאם העךפ טאה ,םיךצמ ןיא ןעוזי5 ק>ד ןךעטלפ פלעזנוא

 ׳ רקזאי ןיךיובך םעוו רעטכא^ עזעיךיא א ןעון ,םץךעופוקא עזעעךיא
 ׳ קראוויגןיךיובךותארע ןיגאן)ןעק/טזערעך דײהךעליסש םיא ריא טלאז

 ׳ טלע^שךו ךיזטאהריאזא ,תודע ךייא ףיוא הךות יך זסגאז ,(רעטיוטא
 םאןו גונע; טי;נוא .םךצק ןום נינעק םעך טגלאפיג טינ נוא הננם ןיא
 זװהק ךא;ריא טאה ,רעךןיןר עזןנוזיג יך טקי^שרער טינ טאה ריא

 .נוא ,ץיפזע טכארבעג ד.טאה ריא ,עסיךא יך ,עכאװזע יך ןעווי;
 ללםסס ךאנ טגעלפ ריא נוא .טךפךאם ןיךא^עבךנןר א פכלעװ גןובאל
 לאז׳ס ידהב ,ןילײה יױ לאז ת״יזעה זא ,רעךניןל ע,רנאר,ר יך ראפ ןיײ
 ךרודיאד ;ןייז־ראטשי;ד;יק רעך זיא ךײא ךרײ זא ,ןײז דשוח טינ ךײא

 תוכןב זא שךךס רעך ט;אז ךיוא .טךעמראם רפײג ןיךיא ךין ןי?אה
 זא-,ם.ירצמ ןיום קךאוויג טןײלעבקיוא ןיךיא ןעניך תױנקדצ םישנ
 טגאתג האיבנס םירמ טאה םי םפךרעביךא ןעניך ןיךעטל? עךעמוא
 בך בךע יך זא רעהכא; .ןזןיורב עזעיךיאעלא ךיוא ריא טימ נוא הךיזע
 ריא טאה ,דלא;םעך וצ טכיוריבי;ןפמ טאה ,לגע םעך טכאמיג ןיבאה

 וה״ב טאג ןא ןיסע^ךאפ ךי;יוזא םאך ןעמ לאז יױ טגאױג ןפיורפ
 טי;לאז׳מ םוא נוא .יןיבפ^יג עכאז עױןרי םעך וצ טאה ריא נוא
 הךות ידייןײא ףיוא טגאז ׳גךא,ך גיךנעטט)ןענד רעבײוו לײוו ןיגא;
 ,ןכשס םעך ןפיובןיסייהי;טז1ך אךוב רעך תעב זא ,תודע השודקס

 ריאיןוא ,גבריצ פטםךעײס ערפײא ןיבפגי;קעװאיעטסרפ יך ריא טאה
 דןפס עקקד ער?ײא טימ ײרעני?> ץא טײבךא ליןג ןאטיג ךױא טאה
 יחןמןד ראן דצ׳זן ף םיאןיפ ןע^ײרםי#3 םאוזירױקםוצנוא ,ןכש1מםוצ
 ךא;זיא םאןן נוא ,ןעלק??> עקועפןר עךפײא ןיבעק;קעװא ריא טאה
 ןײקזא חיװאב רע;יטכיךא ךאך זיא ולעױפש א יװ הישא א ײב רעךפײט
 ליסךיוא .ןיעד דוב? םעטא^ןופ ןא^וצרעװש וצ טינךײא ויא ךאז
 ע^ײס תב ךאנ תא ןא;צא; רעזנוא עכלעװ ךײא ןום ,ןיטכישי;עץיש ךאנ
 ד ״הןס״״האיכנח הךובךןופ יעטכיךל;ך יזו ,ראבקנאךןפיורפ ךײא
 ״תיךוהל״ ,םיךופ ןופ םנרעך״הכלמה רזמא״איבת לאומ״שיןופ רעטומי
 אךסג ך״נתקא ןעגנולייצרעעץי'ש.ליפ ךאנ נואי.הכונס'ןופ םנ רעך
 תױ^ךךצ םישנ ליפךײאןעשין־צ ןאראפ תא טצע; ךיוא נוא ,םישךךסי

 ממ :תתמאיךקפ תזבבפ תזד? ךסא קציזאכ םאך



 ׳ . •. •;־׳ ; • ״♦ ,ד#א? ,דריה;הניב - - ,1ף
 ןדע^׳יניהרה ן׳?יוא ןע;יישךפ טלאןןיג טאה םלש אךוברעך תעב

 • ןי?עגיג בא ןפיח? ךײא רע טאה ,הךות פכילײה עביל יד זנוא ״ ״
 רמאת ,רכ)ןיטסרפ םוצ ךײא טי9 ןידײר.ן׳ינבל השמ ןיהײהיג נוא דוב^

 תאיך? ןופ ךאנ נוא ,(לאךזןר ינ?ל דגתו רעהכאנ < •םיצינה אא> בקפנ תיבל
 .דאראפ ןעםױרןו א ךײאיןום טקאמיגהח;ש״ד יך ןיוש טאה,ןא םלוע
 הךות יך םיוא ךין טקיךך ,הןח רעטומ יד ןי?אשאב טאה ת״ישה תע?
 נוא טיובי? טאה רעגיװע רעך ״עלנמ תא םיהלא ׳ה ןבױ״ ןושל םעד טימ
 ןי?עגיג יורק יך ןיא טאך ר^ ימולכ ,יורפ יך :טכאמיג גיךנאטשךעפ״

 י ליםיןו רעמ'(פטײווצ יך ךאןןײא ןום ןײםשךאה וצ דנאטשךעם) '״הניב״-
 ״הוצמ רכ״ גיךגעטשלאפ לעךײמאטרעױ םורך) .יןאתעפםנאמ^ןיא
 ךייא טאההךות יךזאינוא י,(ירהא; 13 וצי ליגנייאא נוארהא;1צ וצ
 ןילײכ ׳ןדפע ךײא ןפראך רימ״זא ,ןיוש אז§ישפא ,רוביב [יבפגך

 ׳ ♦קקנאךיגעגיךלכשךײאטיב' ^ .*׳־,

 .. ־סודןוךפב דןמצע ץןךסה ׳ :
 רוךודפא יוו זיא טלעװ עזיך זא ותובא יקר9 קא.טגאז בק״ען׳ר א;ת ףעך
 ןיא גיטראפ ךין ךאימ שנעמ וד ,טלעך יענעי ןיגען חעמייןךהאס א,
 ןעגיווע ןיםיורג קא (טצופךאפ)ןײג ןייירא ןענעקטםלאןוד זארעמיצךאפ
 טךעוו רמאמרע;ילײה רעו.יך .(ןעגינןחעם ןעזעלמיהןיטךאך ןעםייניג)לאז
 ןעװ/תומה םויו״ט?ײרש יה״עמה המלש ,שיטקאךפ רעיךטךעלקךע
 .ןישנעמי־ךום קיל? רעךטײטשאכ םע ׳םאװ ןיאי ןײזקשךאם טםלױווד
 ןיךןום קטךאךטע? םעוטםנעק ״ודלוה םױמ. טיוט ןייןי ןום גאט םעך
 רעך םאװ םי?)ך'ך 9 יך וא טייי^שראפ לקן? ר? רעךעי .גאט ןיריובעג
 ,ןיבפל ןום תילכס קך טי;םאךיזיא ;,ךיוב ןיא רע^ומ יד ײב מא דניק
 וצ ןײךא ,םיא ןיא ךיז ןיטײךג וצ רע^יצךא? רפןײלקא רונ תא םאך
 ענפעױפןל <חזה םלוע• טלעוו יך זיא יוזא גאאן-טלעןו ןיאי רעהכאנ ןעז§וק
 אך טרעך שנעמ רעך ,רע$יכרא?א .יװ ךונ ךיוא <אבהם>. טלעון
 קבפ;יג קירא טאה׳ז? םאו;סכ ןפםילכביױ ןינןגאג חלטימ טלעקיװממ ,

 ••.״■*״ןױ* תוגנ • ... ,,
 ימ ריא טקנײךר 1 ״טלעוו רענעו קם ןילײן ןיןעלין ןעיו־* עךפײט ךיא טאה םױיעג (•
 רעטירן דעך נימיר ךיז טכײלתע? ם? לחר ןום טךאווטנא קןולק םעד ־
 רעםיןראם םענײלב ןינעקטנע רעםיןראס לײה עט־ל םשלא'הו?ע5 ןיאי דנײךםנידױ
 דןיװבביהזע^רן םנאז מךךם רעך יווי יך ףיוא חרות? רעקןיל רעך״' לטיפאק
 קילן דעךיה יז* ,<ןקאמ ה?# ?י?י ישך קסוקינ זיא רעװ״ ע״נאךם ענינךזיכײ?

 ן* 'י



 י1 ' רחתרפב ךמצע ץקחד־
 ןײג םױרא ןױזדאפ זא ,ןיבײרע םימכס עךעזןוא יוע ,הטשנ ןין ןיא
 ,.דךותע^נאנ איד (דןין? ן׳זןי?)םיא טימןעמטניךעל טלעװרעך ףי1א
 טנפײל רע זא ,6ע1פה לא סיכפ ןעגנײרב םיורא אד ףראד רפ םאװ)
 רעךעי םיךרמ זיא ןוא געע םעז^ םיא ןענךעל םאך םירםס עיגילײק
 וצ טינןעמוקםאװ תוצמ יך נוא)דנא.ך רעךוצ םיא טמוק םאע הוצמ
 ײז לױו רפ םאוו ,ה}שסמ עטוג ןײז ןא ארוב רעך טמע^ דןאה רעך
 ןעװןײז וציםךקמײז ױו ןימיװיוצ ךאך טקרעלרפ היאר,ךו,ןי'יז םץקמ
 365 יך נוא תוצמ 248 ייך דןרוד ןאך ,חנאה םוצ ןעמוק םייא ןילעװ יך
 עךה רצל.רעך תעב ,יךןום טפיולטנע רע םאװ מועעס אל)תוריבע
 רעךילגיעבילטםײ^'248 יך טליקיווטנע טךעװ ^ןא^ וצ ןא םיא טעך
 ןיך טמוק םע זא נוא ,ה^ן ןייג ןוםי יןירעךא״עךילטםײג 365 יך נוא
 ןום)ןילקרטיןיא רודוורפ ןום םיורא רפ טײג ,טייצ עממיטשעמ
 ענעלןיאטלפוועךעטםנים עקיך ןום ימולכ (לאגןיא רעמיצירעךאם

 -.(ךלימ ןום ראהא יוו גניךג) הקישנ תתימב טלעװ עגיטקיל
 ןיא אךיטלעקױוטנע טיג הליילך טךען; שנעמ רעך רעבא קװ

 ,בױט יןיז רעטכאמיהךיחב עטכעלש ןיייז טימ ןיעװ1ונץההודזורפ
 ןענךעל'טײל עטוג נוא ןיךעמלע נוא הךות יך םאװי טי; טךעה רע
 םעך ף'יוא םומ לעבא רע טךעיװ ,הוצמא הזכמ זיא נוא ןיטוג וצ םיא
 נוא',הוצמ יך וצ ךײלגיזיאיםאװ ״דמןמד ןוםחמא ןעכילטמײג
 ןום ץךאה יך זיא םאך םאך תבזע״ללחמ זיא רע ןעוו הלילןד אטישיפא
 נוא ןויזב רעך ,.דמשנ יך ףיוא קינטאחום א רע טךעןו ,םוהטנעךױ
 טינ ראןנ ךין זיא (טליעװ עניוו9 איך)ןילקרזן ןימייורג יןיא ןיצרעמש יך
 יך >רעטומ-דךע יך ףיוא ןא טמקאװ רפ ןעך רעךא .ןילעטיזלוצךאם
 יםא ןשבמ יתאצן םורע. עגיךעמעל עלא ןום רעמי<מ יךןימוריג טךעװ דיך^

 ,דךעיך זיאםענעםעשעכ עלא ןום רעםךעק רעךלייןן בייטיא יםי־יןן

 ןױ* * תונב
 א .ךילקילנ ןיבעל לאו-טלעװ ןיא אך לאן רעײ ,םעך ןיא *ײעיןיעג ד;יק ן*
 םיךינו םירביא עלא ףיוא רעיעיר? א רעזעוזי; טים רעשינןךאם םע^ײלק ןיא ןיםקאונ םיוא'
 טאה רע ,רי£ע רתונא רעך.ךין טשור ירק.) ןילאז שע ״ןירעךא 865 נוא רעךילנ *48
 ןעוו רעבא ״ (םללנכ ״ ם:רן י,םע־גי םל;יק ,םיטיוחעלא םיא ןיא ןיךעװ טלסק,יווטנע
 ןירעוו טלעקיווטנס טינ םיא ןיא לאן טינ חלילח נוא •נ .ד ,א /ןירעס ,*ןעידען
 יך ,ןיניוא יךילז^םל ״זעוח ןײא חלילח טמיק םע זא ןאך ,רעטום רעך ןןז ןייםקא^א

 לאז־טלעװ ןיא ןייניםיורןו רע.טעװ ןירעיוא טיק ךיו רק טצילנ ,נאז? רעטצעל רעך
 נוא רעביוטא ,רעךנילבא .חלילח רנילײק* ראהא ױו בײל רעמים ־יעך ןום םיו־רא קילן

 ,ןי5ע| ןיךע^יעא ק^ײרןךאע טעןו ■ טען מא <א}לןיש א^י^ ליתץיסן)ךןיק ן* •
 ימרי * ׳ •



 רודזורפב ךמצע ץקתה : 12
 טזאל זענעמ רעך ןפוו יותה ׳םענעםעשעב ע)א טזײפזע נוא טגײז ך
 דןך טפעלק רע םאך טםייה ׳המהבא יו/ףוגה הװאס ןיא ןײרא יןך

 ׳ ׳ ׳ ־ .(יננט? ןיך?ל חקבך> רעטומ־דךע י״ך וצ 'ןז$
 ןיםקאוו י וצ הללח לאז דניןי יד ןעע ׳ןיטכאלטען טט ףימאל
 ןופ טײצ יך ןיא .ױאםאךךילקילגנוא יוו ׳רע^ומ יך וצ ״
 ןיטנעמורטםניא טימ ראטקאע-רעטדקא א ןעגנײרב ןעמטעװ ׳ןריובפן
 רעשיראנרעך ןעױ זיא ױזיא ,םײװ־רעךילן) ןיפעלזע םיא טעוו׳מנוא
 ןײזיןיואלנײרא טעוו רע ׳גא^א ןיקעלאך טעןו רך זא ׳טץיט זענעמ
 ןיא ׳דעלען ןיא)טלעוז רעך ןום תװאת ע^םופ יד ןיא ןעןרנאדי;
 ןיךאוולוביד רעביא ןיםיולמורא ןיאזןיםױזנוא ןיםעךם ןיא ׳רעטאעט
 ןיךאג יך יוו ׳ ןיביעל ןום (לעייצ)תילכת רעך זיא םאךיזא ןענעכעיך נוא

 •*־. -.״טבעל׳מ זא ןיםיוו ןיפךאך טבעל׳מ תעב״ ןיגאז י
 םעך ןום ןײג וצי םיורא טײצ יך ןעמוק טעוו םע !עךעײט ענײס ץײנ
 טפיב .וד ביוא ,(לענוט ןיךעטםניפ םעך ןי״םז רעמיצראם
 הללח ןעמ טעוו ״תמ התא דןסך? 'ל2- רעטומ־דךע יך ןא ןיםקאװיגנא
 אךוחאלל אךז?מך אג?נ? ארןח? א;ז?ך הךןם<<> ,םײװ־רעקיטט) ןעךיצ' םילא
 ןיא גייטכיך יוו רע זפהעז טוג םאךיטכאךטען סע רעוו .יתתוכרבו ארםי;
 טטינעביג ״זןאובך התא ךורב״ קוםפ ן׳םיוא זעךךמי ןופ שךך רעך
 נוא ךיתאצב התא ךורבו.טלעװ רעך ףיוא ןעמוקי ןײב ןײז וטסלאז
 רעך לייע ■׳יטלעון רעךןופ יןײג םיורא ןײב ןײז וטםלאן טשנעביג
 רעםיורגרעך ייוו ךילטקניפ זיא (ךיוב םךעטומ יך)רעמךהא? ריעינילןר
 יךייביםאװ רונ זיא:'דעישךעטנוא יןילקא ,יהזה םלועיירעמיצךאן
 ם׳דניק םעך רעטנוא טינ גנולקױוטנפ יך טגיל רעמיצךאם םךעטומ
 הזהםלוע ןופ רעמיצ םעך ןיאי גנוםאפפױא י איך • ירעכיא "׳(*הךיסן
 ,הךיזלב םנישנעמ םעך רעטנוא ןיבעכיג קעװא ה״ב אךוב רעך טאה ־
 רעךא םיכיוט יםישעמו תוצמי ןאט ׳געוו ןיטוג ןיא ןײג ליװ רןן ביוא

 5;ד־1'. ז־ד ^:♦חלילס טי; . _ ■״
 ׳ ,׳ םפלא העעמ ■

 טלאוו ? םיא טלעס שאוי ט;ײה /ךױב ןיא ,חךיסיג ןיין רעט;יא ןדיל טלאווםע ןןףן (*
 טיננואךיז ןענעלוק נוא ןעײלונ רונ רע ,חעוו נוא ךן< ןעװינ ןיועי םיןז טלאװ 1 ' .
 טלאע עךנע םא ניא ,ןילעװ טלעקיוןטננ? טלאו)דנאטטיךעם םעגיילק ןיך דןא; לײןנ
 רעעומרעך ןא ןיסהאװןא ןילעםיןרא; םיא טםעק ןייק. ,יטכאםעג יןילקילנװא דןין רןן
 ןיבײלב ראםנילנעטןיז ןיטלאד לאז רע יךכב רע ;טינ םיא טכאק,טלענ הךיך ןײק ניא ז.
 טאהסתל ,<דנא/עךע$ו םעגײלק,ןײ1 ךאק רעקום יל יײג טקע^ נוא חךך ײרןזטאן

 ם׳ישהי



 י רודזורפב ךמצע 'יןקחזז־
 יצ ףךאך וענעמ רעך טיייװױל ,טיג ןיװע רים ןעײטשךאם אזלא
 ןא ז&ינ דןין לאז ,םישעמ ענײז וצ ןחאך מא גשאןי יןיגײל י5 ׳
 ךאנלאז רע ,לײהטנעגעגיןיא ,רעטומ־דךפ יך ןא הלי?ח ןיפעלן?

 'םעד ןיא לײױ ,םישוודנוא תיוחכ עכילטםײג יך ןיא ןירעזז טלען־ײווטנ^
 טלעןן רעך ןופ ןײג םיורא ןײז ייכ קילג רעצנאנ ןײ1 יןך טעךנעןו

 :טלעװע^יװ? יך ןופ לאז ןעגיטכיל ןיא דןין ןפךיצ רע^יא

 4םימ לפסב זוגא
 ןעןרנאדי? ןײמ ךילגעמ םאך זיא יוו יןיגערפ שנעמ רעך טעוו טכײליפ
 ךאך טאה ארוב רעך ,טלעון יך ןא ןים,ךאו.ונא טינ לאז .5 • ״
 ׳רײלקא ׳ ןיםפ ףראך םאװ רעפרעןיא ןיא״ ןי?ע.ניג ןײךא רימ
 מא ? ןעמוקעב וצ םאך יוו ןיטכארט םאןךי ןײמ ךאך ףראך ,גנוגדאווא
 טי;ףךאך׳מ '׳ טרובי?יןײך ףױא קילךאבי? ,קיךוצ טךאװטנא רעך
 ןפגנײא׳ ןיךע^םץיםא ןיא טםפךפיגפיוא ןױסךאךטסגיליײייװ רעמ
 ןופ',ןיםקאױ וצ םױא 'תױח ןעהי^' ןיטךאך טםפראך נוא לענוט
 טםעוו ח ןפװ נוא ,שנעמ רעגיטךאפא'ןירעװיןיפאךמ םענײלקא
 רייך טאהאזלא .ךילקיליגנוא וטזליינ רעטומ יך ןא ןיםקאװנא ןיטךאך
 נוא רעםאװ יזאלגא ןיא םונא יװ טםגיל וד ,טגךאזעב ה״ב יאךוב רעך
 םאװ -רונש-ליפא ן׳טימרונטפעהאב וטםי? רעפךפק םךעטומ יך וצ
 רעקאװ יךייוז יוזא זיאי .ײרק וטיםייז רעטײװ נוא תויח ו׳טםיצ םיא ךךוד
 אךוב רעךטאה יוזא ,ןיסקאװנא טינ ןיטךאך טםלאז ודיריך טיהךאפ
 יד ןא ןיםקאױוצנא טינ טיהראפ זנוא דןיוא רעמיצ ראם ןםיור? םעךיןיא
 םאיו * ןיכעגיג זנוא טאה רפ יםאװ יהךות יד ךךוד רעטומ־דךע עסיורג

 מא קלאפ עשיךיא יך ^מל ־סל אםןן לב־ײזי) רעםאוו וצ ןעכילגיג זיא יז
 ן׳מימטגילשנעמרעך זא ,ײ^דרי^תננ ל^ןיטךאג=םיגא וצןיכילגיג
 טך טיהךאפ רפ טךעוז םיימוט״ םישעמו הךות ןיא ןפןינאךי?

 . ,;(חיח םליעח ודװאחייר ץא) רפטימ־רךע יך ןא ןעםקאוװצנא י .

 ... . . יוידעך ףיכךך לכל• .. • ; •";׳ '־ •
 ןום רעמךעוו עגילײה יך שיטקאךפ איוז ךימ ןעײטשךאפ טצעי

 םסלא הט׳נ׳ס / •׳
 ףױא םיא טסא? ןײלא ת״יזעה רונ ,זיא רינ .,הךיחס יך קי>ע;ין טינ םיא ת״יםיה
 טוניז? ז׳עימ׳ל יך זי? רעננאװז? גנאשנא ןום ןיין טיןנ ןיטראל םיא יטעןועךאה ןיילא רן
 יל קוי ןײן םיוךא ףלאך רן םאוו וצ דןא?עטא זיא יענײק. , החנז^ח םיחן

 ,טלןףן עןיטןיל . ם$ סאע םיא ק^נאלרעך ןיטךאך ק׳קוק ס



 תעד ךיכרד לכב נ4
 םעד ןעןרנידי? יטםלאז ןיגעוו ענייך פלא ןיא זא ,זיא ה״עמר דןך
 טלעזן יך ןיםאזקא? זפאה םאװ ארוב רפך רמולכ ,אוה ךײכ אבייב
 ■טםנוק עלא טימ ןפנײשאכ נוא ןיצעואב ריא לאז׳מ וא ,טגגאלךעם

 ״ךעשן איכנ רפך יוו ״יםיךחםמ נוא םעןצאןרירבאם ע?א טימ ״ קךעוד
 ..*ופיטאה טהיײ ןידוצ טי/,רמולכ (׳הר^י.תב^לי״הןח/יהותל אל״> טגאז
 ,טינ רך טגנאלךע^ םורד ״ טצעזאב ןײזילאז/יז.רוני ״ ןיפאשעכ ריא

 זא רונ טגנאלרע^ רע ,טלעוו.רעד ןופ ןיךײשפא ךיז לאז שנעמ רעך
 ״ ןעןייגאדיג ןיא םיא ןיבאה וטםלאז טרעוו רעך ןיא טםוט וד םאװ םעלא
 טגנאלךעפ יוזא ןיטכאךט וטםלאז ,הכאךמ א טםיט וד ״ טםלעךנאה'וד
 טימ ״ה?אלמ טימ;ט?פזאכ ןיך לאז טלעװ 'ןיױ ,םלוע אךוב רעך
 ןענידדאפ ״ךילרע ןעלךנאה לאז׳מ ״ךילךע ןיטײברא לאזמ ״ירוחםמ

 לאזרעפדעןךרעך ןעגיהתפכ יט״ילטימ-םנעבעל ףיוא לבור ןירשבא
 .ןיצנאג ןיאיןיכעגיג פאיהעש ראפא ןײזי ןענעןל רעהכאנ לאןמ ״ טאז ןײז
 יװ ןיםיװ וצ ןעתעל^ץראה עמיךאווא טימ ןענוואד וצ ״ת״ישה וצ
 ךי-ריא וצ רעהיג םאװ םיניך יך ןענעײל לאז יוריפיא ,ןײז וצ דיא ןײא
 ״רעךנוזעכ ןײ!ףךאך יז םאװ טײצ יךךך קי;אכ וצ יװ ןיםיױלאז

 יןאט ״טױיו תבשןיךדיכמ ״דןןך ןיא ״בוטש ןיא תורשב ןיריפ וצ יוו
 ןיטוג ןיא רעךנןך ןעהיצךס ״םיךםח תולימג נוא תוקדצי,ןיטײל םעטוג

 :ןישקמ עלעךײא נוא ןידיא עמורפ קיז ןילאז ײז ״געןן ־

 .,.םיקידצ לש ןתלפקל הואתמ אוה ךתב שוד(ךה
 אזא טינ מא םאך זא ״ ןענאטישרעפ טוג טאך ה״עמה ךוך יװ יוזא דיןא
 יעל ןיארעךילגעלצטימ ןאט וצ ןיבאה ״עיאגפיוא עטכײל ...
 ליומ ןטימ ,ת״ישהטימ ןידנובךאפ ןיך לאז ןעקנאױיג רעך גוא ,טלעװ
 רעײז זיא ןאט זיכ ןיךײךןופ רעןא ,ןיךײר וציטכײל וליםא םעי זיא
 םיא לאז רע ״ת״ישה וצ ןעװיג ללפתמ גיךנעטש רעטאה םויר־ך ״ טײך
 ךיזטעכ דניק רעך ןעװ ביל רעיך טאה רעטא^א יװ יוזא נוא י.ןיםלעך
 ״םיךבס עטכעלש יך ןופ רימ עטעך רעהאפ רעכיל העז ״גיךניעטזץ

 עגיךריויזנוא'עלא וצ ״םעטאלב עלא ןיא ןיפעלשךעפ רימ ןיליווםאזן
 ןעגנײרכ' םיוא טין לאזךיא ירימףלעה נוא גנוטבא ביג נוא ״ןיכאז
 ןיטיה ריאפ נוא ״המכס נוא הךות ןיא רונ טייקשייראנ ןיא טײצ ןײס

 קך ליפיװ ןיםלעה םייווע^ רעטאסרעך םיא ךאך טעװ ״דנוזיג יך דןיז
 ראפםיוא טקיג שק£> רעך ןעװ ת״יש״ד טכיליוזא ״זיאמײקכילגעמ
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 ח םיקידצ לזע ןתלםתל הואתמ חדבקח
 םאן ,דךס ןיטכעךש םעד ןופ ןעוןעמאך םיא לאז רפ ןףאה ןייזםיא
 טלאוומא ןישנעמ ן׳טימ גיךנעטע טיג? טײג םאוו ,עךה רצ.ןרעךזיא
 זייזקרילראפ 'וצ'< םישעמ עגיצומך)על$ ןיא ןיךיפ ןייךא 'ןי?עך םיא
 וצ נוא דנאזע וצ רעהכאנ םיא ןיכאמ נוא ,דלעג ןײן טי$ דנוזי^
 .נואעטוגןיא ןײג ןיםלעה נוא,ןייןליצמ םען ןופ םיא'רע,לאן ,טאפזןז
 לוףמאת יתומצע לכ״ ,ןיױ לאז םע זא ,הךות דעך ןופ געװ עמלעניג^
 רעך ןיא טע־הוא יןיא םאןו־דעךילג עלא ענײמ טימ ,ךומכ ימ ײ
 ןע^יל ןײד דובכ ןיעעג.וצ הנומ עלעךײא ןײא טימ ןײן לאז טלעװ
 ןופ תושקבו תונחת טלעמאזיג רימ ןיעאה לעיצ ןיזעיד וצ •.קמא;
 םאוו ,תוינקךצ םישנ נואיםיןואנ נוא םיאנת נוא םיאיבנ עגילײס יך
 ןעמ לאן ,ןיךייךפ ןיא ײמ ,ןיךײל ןיא ײס ׳טײצ רעךעך וצ טקאפ
 רעטאפ ןעגימעךאמךע םעך ראפ ץראה יך ןימיג וצ םיוא יןן ןיםיוו
 ליפױן 243 לא^ ירעךטלעטשיג ןעמאזוצ ךד טאה םע זימ ׳למיה ןופ
 ןופ לאצ רעך ליםױו ךיוא/ ינוא (םירבא ח״סי)ןישנעמ ןום רעךילג יך
 לבקמנוא זנוא דעביא ןעמעראבר^ ךיזלאז ארובירעך.זיא ״םסר״
 דיצ פךעזנוא עלא ןיא ףליה ןייקיש נוא ,תושקךו תונסת עךעונוא ןײנ
 •; •: י י;}ןמןן ׳דעןילן גיצךיעמ נוא טקא טךעךןוה

 • •: ' 'י ־ ♦הנוכ? טעמ בומ ,
 ,הנומ םיורנ טימ קגאז יז ףראך ,הנחתא טגאז ין ןעך יור? רעדעי
 לײװ ,ײבךעך ןיך לאז םאק יד נוא ןדאה עמיךאװא טימ ונייה . ׳״
 עםיורג נוא םיאיבנ עגילייה יך ןופ ץבילקי? דײר עךעײט ױא םאך
 :ןעלמיה ןיטלא$ש דײךע^ילײ-ר ערעײן םא;ו תױנקדצ םיצך נוא םיקיךצ
 ןיגאז ןעןכ נוא טײצ טא-ך םאך ױרם יך ,דובךה אקב םוצ ךײלג ןעײ;נ נוא

 '׳רעתונזותיךלײונ ,ריא וצ להיאך נוא טוג זיא ,תונחתליםגאטעלא
 יצץךא-דייך ךילךנײךפ נוא םיראון ןי?אמ נוא ןעלהיםעג יך ןימכייל
 קגאןרעךעךמא ',יטײצןךךטאך ןעמ םאװ רעבא גאטםעך ,ת״יישה

 .תונךת עליםא קגאז רעךײא ,ןוךאה טימ רונ ,יימצ רעךא הנחת ןײא
 עךעטוא ךיוא ןיגאז יוזא ,ײבךעך א^ינ מא ץראה יך נוא ןײלא ליומ ן׳מיז?
 אלזל תובךהמזטוג נוא לימיבא רעךעיך מא םפ (הןוכב טעמ בוט)םימיכך
 ' ליומ ןוםרעטךעװ ך וני:-ך ,טולפ א יךו יעלצנא ןיגאז רעךײא (.דנזכך
 ־תונסתױןיגאזטעווםאװ'יורפ יך נוא .טלאקמאץראה יךנוא,טלאם
 , ןמא*,ספטט עלאי ןיטעך םיוא םיװע^ ין טעװ ןךא-ך עמיךאװא טי9



 ♦ואךובתךובןןל ף^ד^עןי *' 1•
 יןיןלאז ענעמא זא ׳,טמייך^ (״יי״י יי*> גנקמ ר ןואג דעןילייה דעד
 קניל)ארובס תדובעל תייך^ ןײ$ז? וצ ףיוא בײלא י^ןיקךאש^
 ׳,(עינעצוא ףייא |ײנ) תװיךז^ ףילא יןיז טפאזל טאךלאם א יווי (ײםעעאב םיד

 עזעלאםעניךטימ םיאיףיוא ןיןרךאט^ ךיזטעוועךה רצי״רעךרעךײא
 רעך ;הירפ ןײטוע ףיוא וטם^אןל יוזא ױן,רע'ט$ז רעטניןו ,תונעט
 ,הירפ ץנאנ ךאך זיא םע (םיאי ■״ םנאי)רעטוז נוא ^םיור;יזיא טםאךפ
 ןײראםיארעטךי?ױזאנוא ,ףאלשן׳טיו? טגיטעזױטינךיזטםאה וד
 יעקם רעךףךאך אולא (1 ..(םײקלױ*)תולצע.ןופ הךמ עטכעל^יך ןיא

 (ר״היי םעי)אנ1זע םעך ןײז ןךצנמ הךובג טימ ,בײלא ױו ןיקראטזע ךין
 .:(ינא חרים)ה^ןלתיך ןיגאזןעמילאז ןיןיואיך ףיוא טץ?ע־מ ױו ידןיר^נוא

 ,־- - .(רעדניק ענײלקריפ הכרג ךיוא) ינא ״דךומ הנולת
 ךלמו ןעמאנ ןעגילײזד ןײך ביול נוא קנאך ךיא״ ,ךינפל ינא ךדומ
 (הלמחב יתמשנ יב תךזחהש) ,גינעק רעגיךעבעל־גיווע ('ם;קן יםי י׳

 .•מיךאב ןױר טימ תמ# ןײמ ןיבע^ינ קיךוצ רימ טמאה וד םאך
 ייב) .טײהךאונ ןײךזיא םױרג ױו ,ךא (ךתנזמזן הברו '.טײקגיצךעך
 ליגענ ןיםיג נא ןעס ףראד ״הםנח תישאר״ וצ רענא # רעםאװ ליגענ ראפ ןיגאז ןעמ ןעק רעהא

 טימךיז ןיגילק(ײ תאךע זיא הןמך טךיוה יךממקץן תישאך) .(־״םאװ
 םטאגא ןיךײלב וצ יון (ןידנאםעי* ילא ײב ניא ןיםײ* עלא ןיא)תומןחתה עלא
 םאךיליוו םאךירעך *,(םהישוע לכל בוט לבשו .שנעמ רעגױככראק

 (רעל תךמוע ותלהךו) .ךך ןיךים וצ ׳יװ לכש ת״ישה םיא׳טי^ ^טקגיךך

 םםלא חשעמ ןױצ תראסת
 עמבעליעא רןןײז ױא 'זנײק״לי וםי תולצע (1 ךי < מבײך# דוםלת רעגילײה רעך (א
 םעדךילקילנמוא זגכאם יז. .חךם ~ ל • *יןךיז קם לןמ ףיוא ךין טפאחים 4
 חדוע לעי טרעךליןנ1 ךלןנה חמלט׳ ,ןיזענעזנ ,דנוזינםוא זיא םןן לײןנ ,יךײל) ןילעןן^
 ןעגנאוױ ײביא? |יב ךיא (ינלךבע ללןעז עיא ןיא זיא אזלא ,טוניטא ךךעל ןיןיל ףראך׳פ
 ןייןינעטא ןופ ןיטראננײװא ײ? דלעםןו ײב <ךיןםל י)ן< חךומי ןעגאז וציטונ טינים עזך
 ןאזיא םע זא ,קהעןי)ךיא באה .רעלייםא לי;ענ' ראע קנאז 'קןנ ןעק. םאך נוא
 םאוװ ןאקךאפ רעד.נוא ״ רעג־ועך ץבקאיגינ טנאט רעך טין טרעו)םעך ןיאלײונ ,רעסאונ
 םעד ,רםולב ,ןיסיךוצ זיא (טםאיןינזנזרא זיא זיא <י)א חךוםז 'ק;אן רעדנוא ,םןןו 'יןײר
 ױאזןיז?םעי#ינ עגײנ נוא טעברא םןעליום עםױרנא
 זא ,י;־טא ןעםיונינ נוא טקאיטא? טמ םאך רי? ךיא באה ,םיזי ןא נוא דקה ןא
 .טע? ןיא ךד ןעלקײק. רעװנײךנ ׳ןעלטערד רעקגײיג ,ןיםאל# ■וזגינײו)ףראך׳טי

 רע טע;ו טניװא ןיצנאגא ,קםאלי? קיג יצ ךיזיקליום םאוו קנאראם זיא ירעליופ עבנאס
 ךאג ינוא ,נן^יױנא אך נוא עלײונא אךקלאפ .בוט? עצנאנ יל קלהײק םיוא!ךד
 דעןילא * וי? פא קנקםעלאפ עלעדנא .קםאלן? ףיוא טןנרפ רן טײן^ טכאן



 ט .,ינא הדומ הנחת
 '׳פטאן רעד ןעון ,רמול?.,רע$יא ףױא טבײלב גגומהיר נוא ביאןײ!
 טמיריג סאן טבײלב טיןלזעיךיא'ןיא ףױא םאוו טוט טלעמ רע.;יטכךאם
 זיא טביולע^ (דעו םלוע? ותוכלע דוב? םזע דןורי?) ..גיוןע ףיוא
 י. * ׳;. •גיווע ףיוא י יןײרץנע,ר ןיר ןום עךלש ד :.... -

 —- ״ .־־׳ ♦תוכ^סמעןײךףיזאה^ •*;,ז^. מ.
 ענעמאלאז ןיגךאמ היףפ עלא זא ,טבײרז^ (׳״ ׳*>)זעודןלה רה1ז ףןןך

 ריוב יןילױו רעטוג ןייך יןיי! לאז םע (ןוצך יהל) ,ןייז ללבתמ
 טכעך יןיד.לא/ ץראה ןײמ וא (ןוכנ יבל אהלזע) ,ןיל וצ גיםליהאב
 נוא (יךיב רוםמו) ,געו;ןיטוגןופ טרע(ךיג בא טינ ,ריך ראפ גיטךאפ
 אלט))/תובשסספטוג ןיטכארט וצ תוזעך ןײמ ןיא ןיבעגיג רעביא
 טעװ ןעןינאדיג יןײמ יזא נוא ,יןיםעגראם טינ ריך ןא לאז דןיאי (דןסכועא
 יוו תימ יויצ ןיךעןר ךין טפאזעךנײך? ןײך טעך ריך וצ ןיךנוביג וצ ןײז
 ןיימ וצ ןיבעגיג רעביא ןיב ךיא ןעןן רדודל ינא״ טגאן ךל^ה המל^
 וצ ןיבפ^ג רעביא ה״בקה דנײרפ ןײמ מא ,״ילידודו״ (ת-יש׳י)דןײךפ
 נוא ןאמ ןײמ טימרימ ןעןיילגאב םיוועג טםעך וד זא ,יךיא ףאה ,דיןק
 יןמא ,טײןךזעיךיאעזפוגןיא דובכן רזעוע נויא ד;וזעגטימרעךנ_י,ךענײס

 ♦םלךי תליט? לע הנחת
 טײקגילײה ץיד ןוםםטםאה וד זגינעןל רעגיצרעהמיךאב רעםיחג
 יך ןיםײהיג טםאה נוא קןיאם ע^ילײה ןײר טלײיטיגקיא - י' ■ 1
 (שדקםח תיב ןיא תונגדק ןײו בידקם^הךובגן יל ןאט ןעיי} יךירעךײ^ 0^3

 ןױין תראםת ■- ■- — ׳ סמלא חמעם ^ ,
 ןף לאן׳ן? ז*ן ,זסזירן יצ חלינס עסו־ינזי .גאזן ןיבלאה זיב ײז ןיםאלוןי רעהכאנ נוא
 םאד לײע ,רענעלין ןיס1א ןעלןגײק.טינ רעךײא ,יןא ךין ןע־,ט ײן רעךײןיי רעתבאנ
 ךיםטאחרןםאװיארובןדיךההד טןאמךעך נאט רעד יאװ טינ ײז.ןעהעז ןעול ישא־ון
 ןי#;עםעק;אש .הםזןינ ןײש קעענינ יבןי יןום דעויהםלזע טנאן אזלא .יןיהאי טםיק
 ,ףיוא 'טיניןעײט^ נוא ךיז ןענײל ינילע,אל רעלי־ם יד נ^אלױן זיג (?ב?ז?מ לגמן
 ןע;ישי; ךיז ײב ט׳כעם רעךי ףךאד םתך ה^ועא ךא;ניא .טעינ ןיא ןיןיל יטםעך
 תוזילן? ןייט?׳ יציףיוא טײקןיךןיוםי ך יטםעןו רעליום יד ננאל. יוו זי? . זיא

 .יארובה זחובקל ךיז נייל סק^מג ? טעםטי זיע ןיעיטעלאכ
 ■ רעד י׳ וד ןעןן <1 דןתי^מ םיקת ייןום) לײןו .ןיוזע

 ך ? ןײמיןז ףיוא יטסעון ןעזן יט ,טעם#)ןי;ײל ץי נואי טײןן ך ןע^ײךןקיוא טםעוןן
 רעךא עךה ר?י רעך ןעון רינ ןיעונאג ןעם ףראך תילצע זא ,ןיגײל^ מודםק יטכח
 ךיז ןךך ,ליום ןירעןן ןאך ןעם ףךאך ,ןאט'יצ שעןײג ןא ןךײך םירבק עטכעיט׳

 ץײ רע^א ,רעןדא םײג יזײאמ י־ק העםי נךײג יד ןענא״ זיק ,לדײ? ענעײלןא יין
 ר .תזזךן יצ קןואוןר ןך ןעס ףךאך חדיק? קיא



 . . םידי תליטנ י?ע .דנחת ׳ . ,18
 רעךנ^זיאץלײלגםאך ,(סאפיגא״ןךױ? ןופ דנעהױ קגילייק קלאז יך
 (וישנעם ןיס ץיא״ יי >יא סאי)שךקמה תי3 םעניילק ןײ2 ןיא ןהיפא
 טכײר^ הךותע^ילײק יל יװ/קלהיםע^גילײקיד ןעהור ןיטךאן םאוו
 ערקזנוא ןיבאה ,(ץייא ױ* ץר״׳י .יי זיא ק.ײר ליײ דיא)״םכותבייתנכשו״

 דנפהיךק5ילײקקמלאזןיגראן?׳הירפ עלא זא ׳ןעװיג״ןקתמ םימכק
 איננ דעד ױי)תונבךןל ערעטוא טצעיזיא םאל םאװ ׳ןענוןאדםען ראפ
 טץיב טביולין ״הךא דןורב״ הכךךיך ןיגאזנוא (יניתפשםירפ ״מלשני :םנאו
 טימ טגילײהיג זנואיטםאל ת^םאוו ״טלעון רעד ןופגינעק ,טאג ת

 ןישאװ(1״ם.יד;תליטנ לע״ ןיטאביג זנואטפאה נוא(םאביג)תיןצמ ענײך
 '.(אדנעל יך ןעגינײבנוא '

 .-/ ־.• ־ • . ♦רצ; רזעא הנחנך ׳ - - '־׳
 םאװ ,טלעוו רעך ןופ גינעק, ,טאג רעםיורג ריד וצ קנאדא נוא ביולא
 רעד ,המקץן םיורג טימ ןישקמ םען ןיםאזעאב ט?אה ת

 ...... . םסלא השעמ ... י _ ןײצ ירעש
 (יביוהךפ) םיךן ׳תליטנ. עקיך־םיוא יךי (} ;׳ ץגךאוק.,דירפ על*< ,טיתיך^׳רוט״רך(״

 םלךי ׳זוציחך, טין מא ידןעה יך השדזו הירבא שינעמ רעך טרעױ
 דײר יד ףיוא י־קיעםאב •ךעס יד ןיןיאיני י^י טגא־ז איכנ רעד יװ ,ןייילע׳ג ײנ יװ)
 ינניא חלשת ובדת יב םנו ,היעשי איבן ןוס ט *•י* ־■ ׳ ״ ײייאי • י' /
 עךעײא ןעען (יאלם םי?ך ם?ײי ,%>'$ •הױפ עלא זנוא טםײנעב ת ־םירןנבל
 ןיא> חלזנ ןיא טצוםשךאם ןעױיז דנעה םעןאנא נוא ןיטפעךק עײג טיפ ןינךאמ
 טינ ךיא רעך (טולב נוא טלענ עלהעך? ארויב םער ןעקנאך רימ ],?ראד ,הטומ
 אזלא - ״תונזלת נוא חולםת עךעײא וצ ־^׳ ' ';׳ ־ י י ־ י
 דנעה ערעײא בא טשאװ ;<וכזה' וצחךי ״ ר? שא1ו ״י־ג
 ענעןראךךעם עלא:ןוס ײ1 טנינײך ניא םורך (ןיםאנ ןײי ןיבױלניא קנױ) עךהע ןך
 ןום ;םאמינוא נאוו ע#לא? ןום ,ןיטאהמ ןיאםעדףיוא ,ןעגילײה ךיז רים ןיפראל
 נוא תוכננ טים ןעלךןאה ןופ .ןעםען דחוש (גנונ,,״;,״) .ה1,יםנ טראװ רעך ןטרם
 נוא םייחשמ עץים ע;לעזא ךאנ ןים ^,-״,,.4,,״, ^,,־,״ 4״;
 מלאם עשי־דיא יד ןי;אמ שאװ יירעלךןיװש ו-ו רעבאװ ריגענ ץה ; בא םעך דץןח
 ,תום׳וא עײעדלא ראם טאםיןי וצ נוא דיאש וצ ףייא לא9 ײלך ׳ יל?א .}יפ ץד רעך
 ,ןיעוםאיעיא ןים ןײך ד;עזו יל בא ט^אוו ןעײ; ,ענײא רעביא ענײא ךנאה רעךען
 ם?ידי ואיץי נילײה ףיוא ײז טביוה נוא טאה סאװ האמוט יד מפ םיורא דנעה יר
 שלאןריא ,׳םאיץנןנםלטנױןועלמ ,ו־זלוק * ׳ ־ יין ףיןא םה ג
 חדטיפ עגייב ץם ׳ ם?ימ עינימ ץיז ה;הג זר*חנינ,{ז 1״• ■ •• 1 1 1 ■
 .עהיזנרפײא גואעבאנםעטאן •,טםץךךאם זא ,השוךך ץפ הגךךמ יך מ ץביוהךע
 - * מנ . י, .םנמש םט׳ םעך ןעגא? רעך ןענעק לאן׳ם
 רא99 מא ׳םי; ןיםעךט ץצינע? ץיקזאװ ןיםיג סיוא קמ ףךאד רעםאוו ליןעינ

 ' י ־-• ״ ♦ ץשאװ וצ שעךן וליפא ץבאההאנה ץיק.םעךץפ . ,



 • דצי רשא ״רנחת
 ,קךהא;רעךנעמוטןיוזצ מא ׳ פנישאמ עןיילןיא ךין טכאך זיא
 קןעןךנוא םירױטןראך רעךנעזיוט ןיריךוטעיטלעוו עןיוך ך ןױ< זז<
 גי^נוקיװ ןעמטײטועראפ .(1 ןיש;עמ ןיא דנורגיןײק ןײגרעך טי;ךאנ
 ,רעכעלליכןיםאשאב םיא ןיא טםאה וד '.זיא שנע^ רעךטײכראי■?

 יד ׳ץךאה ױ ױו ,ןיךעך ליפ נוא ןירךיוא ד ׳זא?'יד ׳ליומ יל ונךה
 ןערד םאך ,ערזדפ ןײך ראפ טםואװאב נוא טקעךנע זיא םע .םױעיי?
 טכאמךעפ ליםוצלאז םע רעךא ,ײז ןופ ענ;יא ןײןןיפא ליפוצ לאז

 •׳ןטלאה ןענעןך ךין לאז 'ש?פ$ דעך ךילקמןוא זיא ,יױ ןופ ענײא ןײז
 אל יןילאװשי/ ןעמ טךעװ ןיטלאהךעם יטרעװ ןיךוא יך הלילך ןעוו

 הלילןד ןעמ ןעק ןיטלאהךא© יטךעך יטםול ך ןעוו רעךא ,ונילן
 ךורן .טכיאדי;ןישנעמ ןיןר ראםיטינקרשןל ע;נעצוךראז ןעמוקאב

 ןיטיןךןארק יך ,םעניעפעשעב עלא טהלײה וד ,טאג וטםיב טביולד
 טןוט יוד נוא ,וד טקלי׳ןד ןילײה טך ײן ןע,ך ראטקאך קןרםאןן

 .(•י רעךנואװ עהיורנ , ״

 ־?־ : ▼״״־:•• י־ • : ■׳״׳י .חרואל הלפאמ הנחת
 -הירפ עלא זא ,טנאז(יחשח תלפ״ קים)יןןלשוךי דומלת רעגילײה ףןןף
 רעםיתנ ריך ביולי נוא קנאך ךיא ,ןיגאז שנעמא 'לאז ןיגךאמ
 רימ טקאך וד םאון (ינתאצוהשנ .ךיךעטלע 'עקמ ןופ טאג נוא טאג
 ,טיןרגיטכילוצ(הךואל) ,םענרעטסנים ןופ (הלפאמ) ,טךיםע^ םיורא
 ןעהיציםיורא רימ טםלאזוד,טאג רעןיל ריך טען נוא ךיא ףאה ױיזא
 עשיךאנ םאװ םיישעמ עךעטםניב נוא ןעקנאדיג' ערעטםנין יך ?ים
 ןײרא ךימ נוא ,םעך ןיא ןירהא;נוא געט עךעײזםױא ןעגנײרביןישנעה

 1 ^ * ןײצ ירעמ םסלא השעמ
 ץלאלזןייג ןעםא] וצ טאה ארוברעך(א יאששעםאךפ ןײא אטינ טע?? זיא םע (1

 ןעםיװ לאז שאװ טלעןו רען ןיא
 םייװ רעךעי ,ןיםי)עםןיצ;אנ םעדלפיצעםה
 ןינױא ןײאיזיא דעד' ,םיא ןום לײהזןא רונ
 רעך ,זלאה נוארןױא ןײןי רעך ,ראטקאן
 רעך ,יטײקנארק' טי1ח לפיצעןם םיױנ
 רעךניקא רעד ,ירעזןיוקא רזך ',יןױןרענ

 ״אד עקניןעאה ענײלקא ךד טסאך .ראזןקאך
 זיא םפ .ןעמעל םיוא טי? םיא קק;ם זא רתאי ד;יןיוט ליםױו נוא ,םיןעם יעך יי♦
 קויפ ןע? ןעקי' .ןעריייק םױא ײז יוו טינ ראנ םײון ןעיט םאון תולחונ ליםידיןיםילבדיךאן

 זעקא השעה חען> ןיןענעם ןום ףאם׳עב םעד ןיא יטניל םון חםכוי ליםיױ ןיקךע^אנ
 .<|ױפנע5 ןום חוט ןינעון ךאנ עקילךפךנואװא ,פגנףןיד ׳ד קלזן י

 ןופ המשנא נוא רךע ןופ ףונא
 ףךוד זא ׳ טענךךארא? טאה נוא למיה
 ,תופהוש ף ףין טילאה ,לםדכל טיורג
 ףך טלײט טין טםע שנעמ רעך ןעוו ניוא
 תובײםל< רא? םאווףי? טךאך ,תופתוטי ך



 ידרואל ,רלפאמ ,דנחת $ס
 ןאמ ןיימ טימ ךיא זא # ןעןגנאךין ע^יטץיל ע;עבאהרפ ןיא קגנײרב
 ןיךדא;נואגע^ עךעזנוא ןפגנייךב ראם ןילאז ךאלרעךניק.ענײמ נוא
 ׳' ׳ .ןמא",םײעעמ עטוג ןיא

 ♦המשנ ייהלא הנודת
 ןײךא רימ ןיא טםאה ת םאוו המיענ יך ׳טאג רע.ײךט נוא רעביל
 ןעכילרסה ןײך ןיט קנופא זיא ך ,ענײרא רעײז ך זיא טכרהיג
 ןעלךײא םױא םיא נוא רעפךפק םעד ןעכאמ גיטכיל לאז יז ,רעײם
 .ךא1*עגיםאפגוא ןײא הוט ךיאיקך נוא 1ןאט וצ םעטוגןענךעלינוא
 טציז רעטכאט עבילךעזײקא ךו ,רימ ןום ןסהילפ םיורא המשנ יך ליװ
 .עדנעםאפנוא ןײא םיא ןום טהעז.רעך ין ױו זיא'׳רעיוב ףראךא טימ
 ־יךזיב ׳רימ ןיא ןײא ין טלאה ןיליוו קיך רונ .ןיםיולטנע יז לױו ךאן
 ךין וצ רימ ןיים ןעמענ קיךוצ יז וטםעוו ןאך םאוו טײצ עטמיטזעען
 ביולנ ךיא נוא ,דוב^ה אקב ןײך ןייעל ץאלאפ ןעכילגינעקןײך ןיא
 .םיתמה תךודעו וצ ןיכיוה ןײרא קיךוצ רימ ןיא יז טמעוו וד זא ףאה נוא
 ײב זיא (חם־׳נ יר)הנתמ עךעײט יך צנאל אז (יבךקב המשנהש ןמז לכ)
 ןיךעטלפ ענײמ ןום טאג נוא טאג ןיימ ריך ביול נוא ךיאיקנאך ׳רימ

 עלא יןום רע,ך ,קךעון עלא ןום רעפעשאב ׳בקפױ קחצן םךךבא
 ןיא תומשן יך קיךוצ טםביג וד םאװ טאג וד טםיב טביוליג .תומשנ
 נוא טיוט״ ןום ק=>ם גיצכעזא זיא ףאלש רעך לײווי ׳ רעפךעןך עטיוט יך

 י ־ .גידעבעלטכאמ' אךוב רעך ■

 - ׳ .(גאט עלא ןײז ללפתם םאד ןעק׳ם)(״ לאזע־גאװ ײװצ יך הנחת
 ןיניוא עניימ זא ריה ףלעך ׳ טא;רעגיךענג נוא ףעגיצרעהמראב
 גיךנעטש ןילאז ײז ,תושך ןײמ קאןײז ןילא; י ׳ ' י'! :
 ׳רימראפ ןױעכאוושנוא קרעמידא םעךףױא,רמולק .באךא ןיקק

 םפלא חשעם . ןויז ירעש *
 'ע^יראנ יד • זינאן רןוםח יםכח יף(• ויא יזםאזו) ?הןיעןך מז טיורן יך טאק
 ד י לא^״גאײא יין <זיא טלעװ רעד טאה יוזא רט ,(רעײ* קנילםענ ןיפ קסופא

 ,דעדגיאווא רעדיױ -,טענךךאךאפארוב
 .. . • וי׳^י׳. • . י׳ • + *• י׳ ,טניןל טיק ןזאלכעננא זיא סאוו רעבנעפא
 לופ זיא שנעמ רעך מא ,ט^ףו רעך םיורא טײג עלכעל ןײא טכאמ ןעמ קוו
 רעךנואױ טינ׳&ינעמ רעדמא .םיא ןופםױרא טינ טײן טןףו רעל נוא ,רעקעל

 וזרעךנואװ רע^יא



 אי .י לאשגאװ יױוצ יד הנחת
 ימ /(לי״) לאזקױן) ןײ? טימ ןיי! ןידדםוצ גיךנפטזע לאז ןךיא םוא
 ךילוךילגזיארעון (1קל0?סמש.כ רישע והזיא)ןיגאזי םיןניס. ערןױנוא
 'זא נוא ,׳לײט ןיך טימ ןיךירםוצ גיךנעטש זיא םאוו רעך ',ךייך״נוא

 ״ףיתא ןיןלוקץךאה ןײמ טעון ,גארא ןיקוק ןילעוו יןי^יוא ענײמ
 רעגולק רעךי יוו ',טײהנפבאקךע נוא טײקםיור} ןײך ןיט?ארזןנאב
 •גאוו ייװציך ןעניך ,ןיגיוא ייך טימץךאהי יך״ טגאזטראװכיךפש
 ,ףיוראעטיףוציךטייג ,באךאטײ^ ענײא ןעוו /ןיגואװייג ןילאש

 ד רעבא'זעך ,ףױרא ץךאק ך טקוקי ,יאךא ןי(רוק ןיגיוא ד ןעיי
 רעכילקילג זיא רענעי םאװ ןיך אנקמ ,ףיורא ןיקוק ןא ןיבײק ןיגיוא
 טיו־רא טהיילם םפ ♦ביאךא ץךאק יך טלאפ ,רימ ראפ רעפײךנוא
 נוא האג,ך טימ לופ טרעןו רע נוא ןעלהיפעג פלעךײא עלא ןעשנעמ ןופ
 נוא רענײב יך ןופ ךךאס יך םיוא טנעןריךיט יהאגק יך ויב ,םורךךאפ
 טאג רעןי? וטסלאז םורך , טלפך רעך ןופ טיייצא ןא קפװא טײג־מ
 ךיא לעך ',ײז ץטיה וצ ןיפלעהי רימ נוא רימ ףיוא ןעמעךאבךע ךך
 י׳ז; 1 .ןמא ,בוט בלךו החךזע טיט ןעניך גיךנפט^ יד
 (טפאץגאנןיםעב וצ) ,הא?ק טךאז ןיטונ ץםיוא .הנוךה

 ד ד ןײז לאז גנורים ןײמ ,רימףלעה',למיה ןום ירעטאפ ףעײךט
 למיק ןיא (לטממ םןמשב) ,ומך יפ לפ.ןיךפלקרע םימ?ח י׳ ״* * .
 טניךעליג זיא םאווםעך ןיך אנקמ ,ףיורא ןעקוק ץיךאה יךילאז ןיכא!
 ,רימ ראפ רע^ירפזיא םאװ םעך ,ךימ ראפרעמ טײקשיךיא ןיא
 ,רימ ראפ דסח תולימג לעב רעמ ,הקךצ לעב רעמ זיא םאוו םעך
 עטוגא רונ ללכה ,רימיראפ רעטקאראח ןיךעםעבא טאה םאװ םעך
 נוא ,קיז אנקמ םאך ךיא לאז,םענײא ײב ןהעז לעון ךיא םאװהךמ
 רעײזזיא האנק טךאז אזא לײוו ,םעךוצ ןיכײךגךע וצ ןעקימעב ךיז
 ואממכח הךךת םירפום תענקי)טגאז םכך רעךיױן ,ךאז עךעײטא
 וצ ןײאי ךך ןעמטעז ',ןישנעמ ןיזקניךעליב ןעמתפםעךאנקמ מא־מ
 ןיא רעבא (תזותמ ץךן$ךלעו)-(1 המכח נוא םימ^ תאךי.'ןי?אש
 ןעקוק ןיגיוא יך ןעפךאך־ ,קיל^יגוא טײקכײך ױו ןיכא/ עכילטלעון יך

 ןםגה ירםו ספל* השעם
 םיארע זיא ,מינ שאך טאח ר? םאון יקײמ ייימה רזיי,י טנא^ ןלםח המלש (1
 יג ןייא ןא ךין טננײרטטי נוא א;קמ ןימק.ןיפציא ױו זיא קידג רעך •
 פא? חןם נףןונ יד ךייא 'ךיז ייג ןי?*ע ,םױא טקוק ר? ,קיד? ןיזןײווצ שעד

 • םיא טלעם . חךם עןןונ* קילצ רע;עי טאה טכײלי?



 ידאנק טראז ץטוג ן׳םױא הנחת *2
 ןעמוקםיורא םעך ןופ טעװ .(רימ ראם ץרעםקירדעג ןוא ץדעכאװע םעד ףיא)באלא
 ןײמ זםימ ןיךיךם וצ גיךנעטש ןײז לעוו דןד* ,ם?ייא ,ןעצונ ײלךפײװצ
 ןיב ,רימןופ רלגךפזיא ייזיםאװ ןישנע^ ךאך׳עהעז ךיא לײע', לייט
 לעוו ךיא זא ;עטייווצ םאך נוא ,רעכילקילגא ייז ןיגעג ךאך ךיא
 ןהעזטכײליפ ךיא לעוו״עןילקילגנוא עסירא יד ןיטכאךטאב גיךנעזןש

 .טיונ רגמך ןופ ײז ןיפלעהיוצ ךילגפמ םאון **■

 .; .(טפא ץנאג ץגאזוצ)♦רח#ה תוכףב הנחת

 םיוא ׳ןײז ללפתו? ןילעטש ךךליך ךיא ;רעזןאן רעגיצרעהמראב
 לאזטעןיגןײמנוא ;ץךאה ןײוע ריך ראפ ןיםינ .־*.■' ! 'י'! י ־
 םימכס ערעזנוא יוו יװאירונהוב^ה אם? ןײל ראפ ןיוג ףיורא ךײלן
 ןופ תולפת ייך בא ןיטלאה םאוו ןעכא] יך ןופ ענײא זא ׳ןעבײרש

 טנהאוןיג זיא׳מ זא ,טםייך םאך .ערה ןושל זיא;למיה ןיא ןײניףיורא
 ףיוא גאז ךיאיםאוו ךאז יך וליםא ןעװוןיזןײווצ םעך ןי;יךײלאב וצ
 ןירעךנא׳וצ םענײא ןופ׳ ןי^אךט בא,תולי?ךךױא נוא (ז /תמאזיאםיא
 ביל ןי?אה ןעיויפ רימ .ימ יװא נוא .טרעליג םאוו נוא ןהעזיג םאזן
 טעך ןע^ ןערי ״עזען לךחי אל םיךבך יבורב״ נוא .ןיךײך וצ לים
 ;ערה ןושל הךיבע ערעטיב יך וצ טמיוק׳מ ,הךצ עןיורגא זיא לין
 אזלא.(אתולפת עךעזנואןיטלאהךאפ ײז םאװ ;תוליכך וצ ךיוא נוא

 רוטאנ םעך ןעגנײרב םיוא רעםע| ,טכא ןיא ןע^וניג רימ .ךיא באד
 ןײד ןיביולינוא ״םדפםע^לק עגילײהי ןעעעײל ןיא ,ןעךיד.ךםא ןופ
 ״תובבלה תבוח״ רםםי ןעגילײה ןעגולק יםעך ןיא .ןעסאנ ןעגןילײה
 ןײלקא ןעניפיג טאהישנעמ רעגיצרעה טוגא יװ עט?יז?עגא ךיז טץןי^
 וצםיא ןעמוניג ,טטיךאבך? םייאףיואךין טא,ך נוא ׳נעוו ן׳ןוא דניק

 םםלא חשע מ ץיצ ירעש
 ןעון ןסךײל טינ ליװ רעז?אםאיונ יןןא(1 םאװ רא§ .םיםיח ץכײר?׳ םנ&א ךאי (*
 ןעוג ׳דניק ןײ1 טגױײלאב ק? תולפה יד ןעמונינןא טינמרעװ ,

 $ ■^י׳ג^ * $3 ׳׳*״*<״ יילי״יזייו•
 זכשאה יד ןעױ טנאן רעזןאפ רעך ,םיא ןח אשונ טאה רעץיא.,לשמל ,תוליןך
 םיא דײר ׳ רעלע?א דניק ןיימ ןיא'ןהעזין ןעםוגינ וצ סיא טאה רע ,ךלטא יכ קװיג

 ונעװ ;ןי)יוא ריו> יע?ניא ןיםינ טים םיוא םי״ ן,?מני? נוא ףידדי קכילרעחיק ץא

 2%?^'%?%%% יז$* יז ־מ׳&ז ײמי
 עגײק. ךאך זפעװ ןעניוא ױרעזןג־א םיא ערהע
 זי* ־רנז .־טיק׳ קיה* א;ו^ טםײ> ת זעםיורןוטזײפ זד סאוו רט ,ןףקנ

 ״דידי :



 בי . ,,. , רודשה תוכרב הנחת
 .טכאמי3 םיא טאהרע״זימ ןיטיט םעלא טימ טעוופךאהיג םיא נוא זיוה
 זענעמ יעטוג י?ל טא׳ל רעהכאנ /טכאמיג הנדוס נואןישנע£א ראפ
 .יןמא ןיךאלךאם טאה םאױ ןבואך ןפמאנ ז׳םי?? םענײא ףיוא טךע,ךיג
 עמיךא לים ניךלוזע ןפבילבע^ זיא נוא טפעשיג ןיטכעלשא ןיא טלעג
 םיא ןיבאה ײז','ןענוםי? טרא ןיןךײז ןופ דןיז טאה רפ םאװ ,ןיקנפמ
 טאך ,טױטםעדןישנואוױ^ךיז טאה רפ זא ןיבפל םעך טגאלקךעפ
 ךאנ םיא טאך נוא תובוח עניױ טלאציג םיוא שנעמ רע^וג רעד
 ןיואך רעך טגעלם .ןעלדנאה וצ רעטײװ טלעג לםיבאי ןיפעגיג
 .רעדליםיוו רעמ ,יןישנע^ ןיטוג םעך ןיביול נוא יןעקנאך גיךנעטיש
 טםאךיג יא םיא טאך דניןר רעךםגה ,טקנאךךובא םייא טאך ידניןי
 ידי קװיג ל3ןלמ טאךקואך ליײס ,ןכיואך ליםיוו ליפ יוזא לאמ ןהעצ
 יך טךיםשי^ רפ טאך ,תעך רבא ןעוויגי ןיוש זיא רפ תעב הבוט
 ,קילגיםוצ ןיבךפמש״טיוט ןום טעוופטאליג םיא טאךירפ זאי םעטוג
 ־ןימוגךום תובוטיד ןייא טקנוטיג ןײא זייא רע לײװ דניק רעךרעבא
 טצעי ןיוש זיא רע םגה ,טיינ םאך רע טנעןלאב ,ןא דץגױ ןום ןישקמ
 תובוט יך ןיא טקנוטי^יןײא ש?עמ רעךעיױא ןיכײלג םיאך .תעדרבא

 ךילגעט גאט םיאיײכ זיא םאךלײװ ,טך םאךטנעקךע רפ נוא אךובה
 ױעךעיףױא ןעװינ ןקתמ םימךס ערעז;:וא ןי?אך'םורך',ןאדנעגױ ןום
 ןיא ןעמענ ךין לאז שןעמ רעך ,האךוהו חבש רעךנוזעבא יןאז
 םיאראם ןיךוצענכנ יװ יןעימיװ רע טעװ אךובה תובוט יךי,ןעקנאדיג
 יןי! ןעמ ףראד ״המשנ יהלא״ טגאןימ תעב ונילך .ןפבױל םיא נוא
 ןענאמשי? ףיוא טין נוא טקיליגיןין ןיכאה ןישנעמ לים ,ןעקנײךאב
 ךיא ןי? ליפיװ , דנוזיג נוא שירפ ףיוא ײמש ה״ביךיא נוא ,[ונילע אל)
 ״תומ^נ ריזךמה,הכךב יך ןיגאזי נוא ׳ ןיױ וצ ראבקנאך גיךלוש םאך
 עלא ןעךאזוצ רימ ףלעך רעטאפ רעגיצךאה םורך '.יהנוכ םיורג טימ
 ח םאװ יתובוט ע^ייד 'ןעקנאדייג-ןיא ןעמעני ןײךא נוא הנוכ טימ תוכךב
 נוא קביול גיךנעטש ריךילאז ךיא זא י,ךילגעט גאט רימ טימ טםוט

 ןײע.ירעש םםלא השעם
 ןיא ןייע גינעןר םעד קגק<ל יעך עדדע׳ ־יעך לױן י;וא ,ןיןיוא יך ןיא םימ? ריך

 ןיטנאילירב טימרעכעב םענעדלאגא ןעי? זי? < ןעךײל טיל לטיה ןים רע9אם

 ,לםיח ןום רעטאם רעזנוא ײכ רעךעק ע^א מכיולךע ךױא םיא םאה רע נוא ,טצ״זיג ״ <^י,ך ןןם רעזכ״אם רעז>וא ײב רעךניק ע^א
 ׳הלי םתא םיגיו/שבייר# הךומי יד ייי

 טאן ײ9 רעךןיק ימ םןילעךא?" טיך יריזז (םכיע^ '
 •וצ _ ^

 .אוח ךורן
 רזד



 רחשה תוכרב הנחת 24
 רפטאפ ןײז ןעןרנאד וצטײט# דאפ םאוןי דנןךא דו יוזא נוא ,ןעןלנא־נ
 ןא^יוצ* םיא ביל רעײז םיאײב זיא ,םיא טוט רע םאיןן םעטוג יך רים
 נוא םעטוגיןאט רעטאפ רעןעלעטיה דימ וטוקלאז יוזא ,םעטוג רעזפײך
 ןיביולגידנעטט> ריך לאזךיא !ןיטיוג ענייס עלא ןיא ןיםלעון ריס

 ־. ־ •י י •..ןמא ,ןעקנאך נוא ; ■ , י .

 ♦ הניב יוכשל ןתונה הנזךה .
 םעלא טימ טלעוו ןײל טענךראעג ןײא טשאה וד ,טלעןן רעך ןום יףע,ך
 ןעציטונ יך ןיגעוו ןיפאזעעי וטהאה םעלא נוא,דןיז טךעךאם םאוו י
 וטםאה היר? ןײטזק ףיוא לאז שנעמ רעך םוא נוא /ןי^נעמ םעך ןופ
 ןי?אס ןישנעמ םעך לאזרע (ןיחבהל) ,ןאה םעך דנאטםלואפ ןיבעגיג
 רעהכאג ,טאג ןיביול ןײטזע ףיוא לאןרע םוא ,טךעך גאט ןעך ןעםיוו
 האלפנהמכח יך ןךעךנואיװ באטי;דןין ןע(ךךיא ,טײברא ןיךוצןײנ
 ןײול םאוו וןוטאק.ןיא טךא?זעראפ ראג זיא םאװ ןאה רעך ,םעך ןופ
 ןעןן ןײטשרעפ לאז׳ןײרא טיניןעטךאך טנײזע טײןלגיטכיל לארז?זע
 םאיוו עקלךעמא ןום ןאהא טגנײךכ׳מ ןען; ,רעמ ךא;ינוא .טךעוו גא^
 טצעי זיא רע זא ,רגן טײטזעךעם דןאך ,טכא; טםךע טךעוליןיטךאך
 *גאט טצעי״ טךעןו אך םאװ ',(אפאיײעי ןיא רינ)'עקךעמא .ןיא ׳טי;
 ןיא ק?עג ,ןײראי טםלאז םלוע לש ונובך ךיוא ריך ךיא טעב יוזא
 וצרעטנוא ןײטשךאפ ךיוא לאז ךיא ,דנאטשרעפ ןיבןךאה ןײס
 עךעטםניפ יד וצי ןיכילגיג ןענייז םאך םייזעעמ עזיייבי יך ןום ןךײ$
 ןעכילגיג ןעןײזםאװ םישעמ עטוג יר זך,(הלפ'אי םיעזעך ךךך)■. ט?אנ
 יךיןיאי ןײגיגיךנעטש לאז ךיא ,(הגונ רואב םיקיךצ חךואו) גאט־וצ

 ןױצ ירעש
 לאן רע רונ ,רע?ע$ םעך ןופ קקנירם וצ
 טינ לאן רע * ץטלאה יצ ןײר קהעז םיא
 רעך רע ףךאך םיא ןיא זא ןיסעגךאה

 רעזײק/םעך גאטא לאז? עוןייטע ןעןנאל
 פ׳נען? רע^יראנ דעך זא ט;ײה .,ץימ

 נוא ,ענישיךאק. רעכעב םעך ץא טלאה
 םוצ ןעננאלךעך טיד יד ט?יק םע תע^
 םיזא רעי טםינ .׳;ײוו טייט קבילךעזײןך

 יד •׳■־׳
 .עװז?סײשלוה רא? ױ* ־* םןײמ״דעךין

 םטלא חומעמ
 לים זמא םניךעל ןאה ןוט רוטא;ךןןך (ן
 ערעזנוא ימ ׳ןי?א1 עגיזןכיװ ״
 ןאיזן ירעד זיא נאזפ ײג זא ,ןינאן םיזןיוך
 א־וב רעך םאו; עלנוקעם יך ניזןליר ןטז?
 ײב נוא ,יטלעײ רעיל. ףױא ןיראץ ןיא זיא
 ןעװ טײצ יד גיזןכיר ק.ו?מ רע ז־א טכאן
 משעזישם ךיז ןךע־ןנ ןיא ןיױ* טײג ה״בקה
 ןאך׳נזא ,םיקידצ יד טיז? <ךיז.ןןמירם)קיז
 םעד ןום הןוב יד • ןוצר־תע. רעםיורןא זיא
 רעקיוךגא ןאה רעך זיא נאט ײב לײװ ,זיא
 יד.'טים לים רעײז טליטי רע_ , ײטלוה
 .טלעונ רעך ףיואינידגע^זן אביב רעך יזיא

 י; נטו . . : ׳ י



 גי הניב ױבשל ןתונה הנחת
 טי2? קגעןן עץימ ןיטכײלרע ריגנ וטםלאן הז תמבמ מא ,גפךן עניטץל
 י ♦ ןמא ׳ ואלךעוץה ןךײמ ןופ תסנ נוא ,הק/ל©נוא דץזד *

 -.• ♦תירכנ ינשע, אלש הנוד^ו
 ת םאוו ,ןיךעטלפ ענײמ ןופ טאג נוא ,טאג ןײמ ת:טןימ טביוליג
 טםאה וד ,(הײוגא)תירכנ ןףר ןיםאשעב טינ דימ טטאה 5
 ןעמאטש ײ.ן םאוו ,לאךיעי.קלאפעגילײק ך ןיא לײט ןײמ ןיבעגיג
 יך םאוו בקעך קחג.־ו םקךםאי /רעגעמ עגיטךא־םיורג עכלעזא ןופ
 וצ זיא החגזעה ןײדנוא ׳יד טךהענוא טצעש ם1יס דע טלעוו עצנאנ
 ןאטיג ײז טימ וטפאה ןיטײנן עגיךאם יך ,ןא גיווש ןופ ײז וצ טפעלקיג
 טימ ך טםאק ודי,ןהעזיג טאה טלעזז עצנאג יך םאװ',םיקנ ענעפא
 ײ.ן טםאה וד ,(םייצם)ןיוה ןיפאלקש ןופ ןיגװציג םיוא רעךגואװ םיורג
 נוא ,למיה ןופ ןמ טימ ׳(יבים)טךא יןטסיװא ןיא רהא; 40 טןײפזעיג םיוא
 ד־ובכ ןע״כילרכה ןײד טימ טנײשרק. טםא.ך וד ׳ןײט^א ןופ רעםאװ
 םאך׳הךותעגילײה ןײךטניךעליגיי־ךטםאה נוא יניפידוךםעךףיוא
 ײז טימ וד טפוט םויה דע_נוא ׳ןיבעל ״ןופ געװיך ןיא ײז טךיפ ך
 ןישקמעךלױו ןופ רךךמא ןיא ײז טםךיפ וד ׳'םיםנ ענעגךאבךאפ
 טצישאב ודי רונ ״ ןעגנילש ןײא ך ןיליװ םאװ (םעגאגיליח ניא קטיםעםיטנא)
 יכלמ ןופ ןעלגילפ יך רעטנוא נוא ןעלגילפ־עדאניג ענײך רעטנוא יך
 םוא ןיךיא ןילאז ייז םענאגי׳לוח ך טינ טיזאלרעך ןעמםאױ״״דקך
 ת״תונמוברןײךטעב נויא ריךךיא קנאך םעלאםאך ףיואי ,ןעגץידב .
 ןייזאה וצ ביל ,רעטכאט עזץיךיא הךזעכא ןיך וצ ןיפלעך רימ טיםלאז
 קץימ ןיא ןיצנאלפיןייא װא ןישנעמ קגיצנײא רעךעי נוא קלאפיןיימ
 י.ןמא ׳ םלוע דעו התעמ ןישנעמ עלא וצ נואקלאפ ןיימיוצ עבילרעךגיק
 . .. ןױצ ירעש סםלא השעמ
 ןא טסיג נוא דעכעב ןופ ע^עראק יד ױ ינ׳.טסאד רפ ׳נילײןד זיאארןברךלײונ
 יןעקנירטלאזגינעקרעךזא ןכתיה .זיױו רעךזיא ט?אנ ײב ר>?א ,טײהמ׳םאליןןי־א

 עדא קפ רעבעך ןיצינעמ םעך טכאםיג תיעי;?ב ךיז טלאה סאמ רעך זא ׳טזײוג
 םיא טאה רע םאק םעד טימ םענעפעכיאב אר.יב םעך ןיכיול הױם* ףיואי ינײמ?י מא
 טימ לאז רע ,ןידײר םוצ ליומא ןיבעגיג ~ל טזאל םעך יצ ׳ איה יןירן

 ׳ *. .־ י י ; םעךץא ט?אז הי׳עםה המלם׳ יןו ,קני?ד
 <י;:?אץסי יךח^פעתיומ רעך ןופ ןעסאג .

 •ריק ןע^ישפ? יף קעראק הירם*עלא ׳יװהקשןדאס םאתיך <
 ייר; 7'ךקך ־ ״ * ״ ־ז . .:.־׳־• ׳ • • ז ׳*• ;



 ,..♦ונוצךננ ינ^ש הנהה 26
 פײ,ךגיטכיװ יך טרעסינ באה .ךיא איון ,רעטאפ רעגיצךאה ףעביל
 נלועה תומוא ןופ םימכם עםיורג עלא זא ׳ היךות.רעזנואיןופ י' ׳
 וענעדלא^ רל/א׳״טנא:ליךב טלעוו רעך״ריא ןיםת״יך ,ריא ןיאע^
 ײניטימ טאה גינעןה טלעװ רעך יםאון טצעזינ ןיטנעמיך טימ לײדעמ

 נהךבא ןיטביליג יןײזי ןופ רעךנ.יןך יךי.ןע,ךגאשאב ךאם ןעגײא
 םנאמ ןיןך טינ.ןיב יןיא םאװ ,קנאב רעיך רימ טוט ,(יבהיא םהרבא)
 ײטוע ראפ וצ ,םײל? םיורגטימ טניךעליג ריא טלאוו םאוו ׳ ןהאזךעפ
 ןיאיוו רונ .טגיל ריא ןיא 'םאןוי טייןךליךייא יך נוא״ה^כח עפיט'יך
 ד זא נוא ,זיאי טוג ןי^ק^ חא? םאוו ירעסען טםײןו וד 'זא״ ביולג
 כנאד אזלא ,יוזא טוג זיא םיוועיג רעמייןנעיורםא ןיםאשעברימ טםאה
 פעב״נוא ,זיא ןיליוו ןײד יוו ןיםאשאב ריימ טםאה וד םאיװ .ריך יךיא
 ײלי ןיא ןעהיצרע וצ רעךנןך ענײמ ןײז הךוזילאזךיא תונמהל ןײל
 עײל ךיא םאװי ןײטשךאפ וצ דןאטשךעם ךױא ביגרימ נואי׳הךות
 ופ טיןרםין יך ןיםךעגי םאװטע ילאז ךיא י,םיךפה ע^ילײה ענײך ןיא

 : '.ןמא ,יהךותעביל ןײך ־ ,

 ♦ םירןמ חןרופ הנזלה
 יגיוא ך טםניםע וד םאך ״ יטלעוו רעך ןופ גינעק וד טזיב טביולין

 עדנילבא יװ טעב ןײמ ףיוא יןיגעליג ןיב ךיא ,עךנילבייך 5
 ןיגיוא ענײמ ןיא ןײש יד ןיבעגיג רימ וטםאה טםאחיגיףיוא ךין באה נוא
 עײילפ עלעקיטשא זא ,םעך ןופ המכח עםיורג יך רעךנואװעב ךיא
 <זא טימ ןיטכײל'וצ טפארק אזא ןיבאה לאז ריעםאןו עלעםיבא טימ
 ווא טםאפיגניײא ךילךעךנואװ יוזא ריא טםאה וד נוא ,ןייש 'עקילךעה
 נטכעלש ראפ ןיטיה־ןײא ריא ןילאןיך־,ןעמעךב ד טימ טציש־אב

 סםלא חמעס • * *־ ־ ־ ןױצ ירעמ
 ■טםיך^ רע^ײך רע^ואװא3רעך.(א טאה רע גןא נאט.עלא.זת0ה ןײןױל ריא
 יא ־זפבײי^ ״עגייק• רעלע^^ ־ לרךמ עילען ך טימ ןא טביולרע םיא

 •םיוא סעךטיז? רעכיב ע;יך חם םענײא **• י׳ 1 ־ •• *
 ו״עמל# ץיא זיא םאל ״חרות יד, :קירך שא1ר זדײל ל?יא דד יאפ רע געןן
 יץו רעןןאמיי* ןײזי נוא רעטלא ןײא .רסןן עגיטײנ ע;ײן .וצ גיא ט$ע#יינ יצ רעךיג
 ויא׳רוטא; ד יי׳י מא ,ט??לע.ז רוטא;יל •;אטטיךא§ רעך ךאך ףךאך ,תוכךטצה
 זנוא טםיראונ םאון ןיז יד ייל ימיע? י ר? יך ^יטכיצ נוא זײר ןיטלאה #>געט רעגיד
 רעך׳ןיםע.ריט םאוו טיװנג יד ױן ׳טושן • •׳,י 1 ** *׳ ־ ״׳׳י ״׳ ז
 ונוא׳ ףױאי טקוק (חרות ד> רשק רעןוןאך ליומ
 ןף?ךאןן ד טיה טנידן? נוא '.רע^ום עשנסטלא קיא ימ טסאזעידט נוא עיזיל מיק



 די ;םירוע חקופ הנודת -
 עלא םאןן רימ ןאן? רעך יןיא קװ ,למיה ןזם רעמיאם רפײרט .ןיטןיוו
 פקנאלןר עקילקילגנוא לים ,םיךוטקאך ןיגיוא יך ייב דןין טוט גאט
 זװכןילץמאך ןילאז ײ.ז ,עןךעךפ ןיא ןיטךאװ ני,א ־זןאבענ ןיציז ןיגיוא
 םעך ןעמענ וצ יך ײב לאן רעהעטקאך םוצ יןיז ןיגאלזע וצ וצ
 ןיצרעמש םױרג ןום םאווםניפאךט יךיןיםיג ןײרא נוא לבוריןיבלאה
 יך זא ׳נוא ,ןעלמיה ד ע.לא טגאז ןעמ יוו ךעבענ. ײ.ז ןע־ךעז רעך
 ףױא ןיטראוו יןאבענ יך ןיםךאך ,.דירפ רעך ןיא ףיוא ןעײטזע
 ףראך םזעה ךורי> ךיא נוא ,ןיךים ך לאז רע י ,ןילעקעי ,ןעקמיןס
 יװ ',ןיגיוא עגיטכיל עטנוזיג טימ םורא ײג ךיא',טינ עקםאל םמענײן־י
 נוא .ןעמאנ יןעגילײה יןיביל ןײד ןייױל נוא ןיעקנאך ףךאך ךיא טײונ
 יך נוא יןיגיוא ענײמ ןעטקײלךע טםלאז וד תונמסר ןיײךטעב ךיא
 עגיטכיל יך ןיא יןײג וצךאלךעךניקענײמ נוא ןאמ ןײמ ןום ןיגיוא
 * ״יןמא ״ןיקעל ןיצנאג רעמוא הךות עגילײה ןײך ןום געו^

 ♦ םימודגן זעיבלמ הנוךח ׳ 'יי י -
 טעךײ.לקאבםאװ׳טלעך רעךןופ גינעק. ,טאג רעזנוא וד טץב טביוליג
 וצ רנאטזעמיא טינ ןיב ױרפ עכאװוע דןיא /עטעקאנ ייך
 לאז ןעמאז־יןײל ליךנךעקא'ןום זא ,.דמכוד עםיורג ןײד ןיךעךץאװעק
 ןיכאמרעהכאנ ןעמ לאז םיא ןום םאװ םקאלפיליקעטשא ןיםקאװםיוא
 וד טמביג םבעזע םעך ףיוא נוא ,ןישנעמ םעך ןיךײלקאב וצידנימײל
 ד ףױא נוא ,'גײיצ ענעילאװ עלא ןיכאמ קמ לאז םעךי ןום םאװי ראה
 למדעווא ןיםאזעאביוטםאה םניךיױ ,טעמאה רעךײלק ענײ# טפיוה
 ענײךזיא םיורג יוו האי׳ףאטיש ןיךיך ןיצךאסןיך ן־פ טץפשםאו;

 ןייצ ייעש ספלא חשעמ
 ראפרע /וא1 רעךרעבא טוט םאװ ,ליומ ױקנאו;שרעם ןיבאה עכלעון ׳ןיךױ יד,
 טים ,דײר עםואיב טימ לומ יד טצומש - ןיטנאיליךכ י נוא ןיטנאסיד ןום עךךיװ
 ־י״זי״ל״ױ־^מ־ל
 ,עגישעךאק ימ ךייג ןידעגךע ןײא זןאנ ןיטלא ןיעגיזאך םפך רונ ינש ת.יב ןבךוח
 ליום עבלעז ױ טיזק רע טײג רעהבאגנוא פפ עמײז לײמ עט־4 ישםלא הןעעם ןיאי .רןנה
 ןעק ױוונ ״זוזיטיח ץביול גוא ןענוואך •(םעל 1יןעגי עמןיועדי יד ןיביר?יאב זיא
 זיפלעה לאן אדוב רעך םימו־ח.ץטעב קם ףךאך אזלא זהלפת אןא ץרעי5 ועז?,ניגמ
 הצע״עטסע^ יךנוא ,דיױעשיךאגןופילכבנואי,עךוןושל,ןופןענױאומ באזץז
 עעלײזנ ןענ^ײל רעןןעב קזן לא; טאך׳ם םאװ טיך גןיױ? יר זא ,זיא םעך מ

 'י; • ••׳ : ־ *םױ@9 ע^?
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 נוא ז^ינק יןך ןעמ ףראך ןיךעלקאנ םעלא םאךלאז׳םזא ורעךנ;ואװ
 רעמ םאװ נוא ׳ טיןךםיור;ןײך ראפ טײקגינעטרעטנוא םךרג טימ ןןךוב
 דןיא ףראך (םניײיז -,יפעפאם)רעךײלןך פךענעשיןיאי םיוא דןד ריצ ךיא
 נוא (1.׳ןישנעמ ע!קא דובכ ןי?עג נוא ךיז ײב ןײז רעגיךעךי}םעלא
 ןאט ךאנ ׳ ץךאך טוגא ןי?עג דימיטםלאז ור ׳תונמסליןײך טעב ךיא

 םדא ראס םכאםיג.םסאהוד) עטעקא;טסעךײל(ךאב וד ימ יוזא .םיט?עמ ענײך
 וצ ןיד הכוז ךיוא ךיא לאז יװא ,(ןאםיגנא ןײלא ײז םסאח נוא רעדײלק חוח גוא
 יילו ןעהימאב ךך לאזינוא ;עטעקאנ עמיךא יך טי£ ןיבאה דײלטימ
 הןשן ןײמ טעװ ךךודאך ,טעקאנ רעײז/ןעדײלקנא -ךילגעמ טײונ
 - - .יןטא >ע#0 יךימו הןךךנן ליעמאיטי? ןירעך טעךײלןרי^נא

 ;;־;'.♦ורבך לוקבי עגמ^לי'הנחח- •• י;
 םעך ראפ ןךנאדא י נוא ביולא ריך ביג ךיא ,גינעןך טלעך רעםיורג
 ןיא 'ןיבעגיג טפאה ודםאװ ,ןיךעה ןום (להיפעג)זעות * * * 7
 רעךײג טלעפ םאװ עכיל,ךילגנוא ךעבענ ןישנעמ ליפ ,ןיר?יוא עגײה
 וטםאה ריט נוא ־,.טלעוז רעך ןופ ןעכדמ כא דן -יוזא קןיד־ך ,שוח
 יד יןירעדנואװ בא טינירימ ןעק.ךיא ׳שוח םעך ןעךנאשאב דסך ןײךטימ
 עלעטײה ענײלק יך ףיוא זא ׳ טגיל םעך ןיא םאך הא^םנ המכס
 '׳סומ ןיא ןײרא טײגנוא גנאלק רעךכא ט?אל,ך (אקנאםערעס עיגאבאראב)
 ןײך,נוא ביוט ןעמ טךעןן טךעכעליג טרעןן עלעטײס יך ןעװ נוא
 .עלעטײס ליקעךב אזא ןיכאמ וצ טי;ןעקרעלטםניק נוא דאםעםאךפ
 ןײךטען ךיא נוא ,ןיבײךש וצ םיוא טיינ זיא רעדןואװ ענײך ללכס
 םאװ ןישןען עכילךילגנוא ייך ןופ ןיטיהםיוא דימ טםלאז וד תונמחר
 עטכעךאיוצ'טמוקםס דןינוא ,ןיפא רעיוארעיױזיא טייקשיךאנ עלא וצ
 ,דנאװ םוצ דייך.נוא ד.וצרײד ׳ כיוט יך ןיךעוג דןומ־דפךא .וצךאן
 .. .׳. םםלא חשע מ - ■׳.־•' * ~ .י י יי

 ךאנ, ק? ךדן זא ריכ ןאמ רעך דןיא •םטאןזי ענולקא ףי־א. טלײגןרעד׳מ(!
 דיך רעך ,למירעין םעך ןוםרעגיךעךינ לןיז טא,ד סאך ;יורסעניסכךא?•-•״ ׳! •
 טריןלאטטי .נוא דיי1 יך .ט?אט למיךעוו טעטאס קןו ב׳ט םוי דובכל .טנןופינ םיוא
 םאיון דגל זענע? רעזעױאנ ךיא נוא י,טין עטייךאנ ױ ןיןאל^ראם יצ םיא > םןױײנ ניא
 נאךט וצ ,דיד ןײק.ןי;אס טין קק. ךיזי-לאס* ךך טטאח ישאוי קקנאךינ ־חואן
 םא נוא י ,דײ!יך סיױ וצ נוא יןאן דןיא טאןן ,טציםין סיוא ןײש ײא קה זימ קױיא
 נולק ױנ-,היאנ} ךאן ךי.ז ךימ טלאה עךנ? ריך קןאך ךיא םלוע ל־# ונובך טנאזין ין

 .רעך זיא הןאני זא ־,ןיןאז םיסבוך עךעזןוא רים טזכאיד וד' םאװ ױעביילק יך רא?
 י , ־ .ןױײנןירי ןוםטליךי י י ןןןנ יוזא יװ נוא ',דו־ת ןיױטיס ןיממ

 גחעזנוא - ; ־ ;מ ״םעך טינ ןיזןלזסד' םיזרנ, רד? ךיא



 וט ודבד -לוקב עומשל הנחת
 רעײרןפ ריד,טפן ךיא נוא ג יןאבענ ןעןך ףן ךילקילגמא יױ ׳הא
 ,דנאטזעךא? ןדראה רעך ןיא ןיבעג טםלא;וד לםי-דיןום רעזפא?
 ד זא׳ןדעה ן* הנתמ ערעײם יד ןיטליאה וצ יןן ןיםיװ ןילא;ײ.ן
 ןףר רפיוא רעזנוא טימ ןירע,ך וצ טינ ןילאן ללכ ןיא ךידא ךיא נוא

 המכך יךבך ןיךעה רונ ׳ דײך עםואים ןײןיר ,עךה יןושל ןיןל ,תוליכך
 (ועמ^)׳טגאז ךל^ה הימלזע יוו ״דךות עגילײק יל ןופ דךומ ידםד נוא
 עףפײא ןיךעװ טבעלא3 טעוו (םפשם;יךךו) ,רײך עגילײה וציזפרעה
 ןײךןופ דײך יך ןיךעך וצ]ילעװ רימ םאװ תובזבנוא .ס ןילהיפע^
 (אתומוךנו תועוזען ת1רושב עטונ ןיךעך וצ ןיד ה$1ז רימ ןילאז הךוח
 טיןךרעיחט עלאיןופ ןדעװטזײליגםױא ןילאז רים ,לאךשן לם ףיוא
 .ןןבאיונימײב הךהמ? דנאל ע^ילײמ רעזנוא ןיא ץלאטש טימ ןףן נוא

 . ץיצ 'דעש םטל*ז ח**ם -
 רעיוט רעד זיא רעיוא רעד יװיוזא(״ יי׳?ײמ ־ ק׳\ו *חיײז םיי??ףפךעזנוא(1
 קילנ ױירא טײג םיא יחת םאװ ־ טיי? זימחאןיי־באךא טלאס .'׳ ,,,

 יזערו יעשש) ,ןישגעמ ןיפיוא ףל ׳ל גוא ^,1א ^רעשסא1,ם׳ ענעדיזעראם ןיןײל םיא
 עקדיך עםיורגא רע זיא יוזא ,(םנשפנ לייןו ,רעעשאלם ןירעדעזעפא דן־יאװ רעךעי
 לײוו׳ןישנעב םעך ץכא?וצ ךילקילננוא ןעקד;א!ך'ן'יסיואטץל'םאװ'רע??אלס רעך

 טלעטשירעפ סעפע זיא םע וא גיוא יד 1עװ רג,'־נ? <םופ ןוםד^ואװ יך ׳ןילײה טינ
 ׳'■ פ״ י ״ • ־ אוצ ןיכיוה ןײז ןום באךא טלאם זענעםא

 רונ ןעט ףךאך ״רעךילן עלאףיוא םום לעבא טךעף נוא טײקזעיךיא 'ןיא דנאםיע
 םעך טים ,רןןוטו חךות ײמד ןירעה רינ לאז רע ,רפי1א םוצ רעטשאלם ןײמ ןיןיין
 (שט¥י, ךלםה ז1םל)זי'טנא; יםאד ,רעךיל;עלא ןום ןיךןואװ יך טלײךךאם ןיךעוך
 ע^ ןיךסוג. דןוזיג טעך (םבז^םנ יחהי) הךיות רעך ןיום דײך יד וצ י רט טךעה

 ,רעךילג, עכיילטםײג עךעײא ׳

 -־׳ י; : .יפיוא ןײא טימ פטבי^ עכילךעךנואװ א
 ,טלאהיג ע?יורנ טמע; רע ,ןײוואסאיקא ׳דעטײבךא א ,׳טלא רהאי 8<מ ןאס רפגנױא
 רנןינעסחךיתה ן־ך % לע.ביוא ,זעקױעטא ןיאי יבךא ײג ןינעךם ןעטוקינ זיא '־'י.

 םיא טעונ , םאך זא ,טנאץנ םיא' ןי?אה םיךוטקאך ,׳ןיבאסביוטיורעילעםאןיבאסךיז
 יצ - נ ןױעןד טי;טפוו רע רונ ,ןיטײבךא קמק. טעו.ן רע ,דנוזי; וצ 'ןיראש טי;

 שיגעם רענײשא רע^וזינא ,<בך רעך םיאטןערס,?ןאזןםע ריא טלױן ליצ קעלעןל
 ״עלאןיסרעטםײםא ןיא קיצםיאךןןאזא ןיב יןיא - ? םום לעעא ראס ןיכאמןילעון יןיז ילאז
 ,רעטייבךא יך ןום דײךיעקואים יך ןירעה טי;ןעק,נוא <ןא? רעןנױ רעך טךעםטנע!
 ץצוםיןיראסיזיןעטאלאןםאןו וצ ,דיױעטוניטיס ןיסלאהין ריםלאקיליסףויױז באהידןיא;
 קק.'ם'? תוםרוקישא ,חם לוב; ,טײקזעירא;ןײןײך ,<לױם יךי טנעזירס ןינילידד'םעך
 ײביןעט טלןןייט יוזא יון רעךיון נוא ? גיהור נוא לױןםו טײברזי רעך ײב ןדד טי;ןעך
 פדראידןאך זיןז םאך ? ןירעה טינ םפ ןעקםאוו ןיטײװצ םעך נןוקנײךק ןיכאס ןיז
 1י? מ ײסףייז טין ןע? ךאיק הךית רעך ןום ץךןן דןךך * לע ״ ץלא ךךך ירךן ןום

 1 ©גענעי ״־ - ■•..׳ . . •י ,
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 ץא טלעװ ע^נאגיך ,ןדינע&עלארעןי# גינע,ל ,םיכלמה יהלן? ךלמ
 טינ ראג זיא לכש רעכיל^עמ רעך ,דיבן ןײך טימ לנםז י״ ״
 םיורג ןײך,םייזקעמ ענײך טימ םײקםיורג ןײךןײטשךאם זצ דנאטזען?יא
 םעך זיב עלעזעך^ ןיטםנעלןר ןזם ,ךאז ירעךעי ןיא טען׳מ םאוו המלך
 ןום ,בײל ןיטםעךג םעךמב למיךעון ןיטםנעלק ןום ,םיובןיטםעך^
 רעךניזיוט זיא יײז ןופ רעךעי םאו) ,ה;בל יך .יןוז יך זיב דמאןליךניךעק
 ךיא'ןע,ך ןײלא ךין ןום .ילעגיקדרע ןיצנאג םעך ראם רעםערגילאל
 ןעמאז וצ זיא רע םאון ןישנעמ ןום סומ ןום ,טײקםיורג ענייד ןהען
 רענײלק רעך ,ראםסאם נוא ןולאן ,דןלאק_ ,ןיטײקגיץילק ןופ טלעטשי;
 ,לייפ יוזא ןײטקךעם נוא ןיטקאלט וציטפאךר אזא דןיז ןייא טאה ל׳סומ
 יך יך .םירםסיטימ'םךע^נלא עצנאג ןעמענןײרא דןיןיןיא ןעק ר$
 ,ילביב ם״ש קניאג ,ך״נת קנאג גינײןמיוא ראילק ןענײז םאװ םינואג עםיורג
 ליפ ךאנ נואי םישךך^ ,םירוט ,ים׳םימך ',ןיםפלא 1ימלשורי.'ם״ע
 יוו םיורג רונ זיא םאױי ^ סומ ןיא ןײךא םלא םאך טײ; ואװ .םיךפם

 נוא ךיאי קנאך אזלא .רעךנואװ רעךיא רעדצואמ זיא םאך ? טםיוםא
 םאון דנאטישךאם םעך ,■דקוט הנךמ יך ראם ןעויאנ ןעגילײך ןײךביול
 טםלאזיוד תונילחך ןײיך טעב נוא ,חוימ ןיא ןיײעגיג רימ טםאהוד
 ז הא .דנאטשראפ םעך ״דלוט הנתמ יך רימ ןום ןעמענ בא טינ יהךילןך
 ן׳פיוא טךיריגיטרעע רע םאװ שנעמ דען הלילח זיא ךילקילגנוא יוו

 ׳ םסלא חשעמ ןײ* ירעש
 רענעי.םזןןעק טננײליס ,טךאװקןע?.םםעגען ןעמ קק ןףעה רעבא ,טין ןע$ טעי
 ע״לעגיי ןידײל.״זןיזקןא ,ןינאךטךאם טיג םררד .ךיוא דנאװ ענרעזײא ץיא זןךוד

 טין םלא רעײא טאה שאך .ןי^ךאד * י א מ*? ח רעי ו .שב׳םא ףךאך
 יד קגיד םיכ־ת ינית־נועג לײײ ,ןי?לאהינ. טימ ןעלטיס ןיםאשאכ טאה אךוברעך
 ,טראוו ןילעךײא ןײא ןירעה יצ ןים בױט ןיגאן םימבח ף ױו ,םיא ןיטעד וצ סאוו
 ןיכאה יצ דןיז ןיבילבינ ריס ײג זיא אזלא םורא'וו'' ״ . י
 ף ביוא ןעןיוי ךיא ל\י ־ • דיף עםײרט ער?יך ןיךעזק טי; לאז ןיא םיא ,כױט

 יםאך טביולןמ יחךות ׳•••. ־
 ' ׳ י בך ןוםי טךאווטנזן

 ףיוא ױא שנפמ רעך לײוו עט#רןן שאך .ןיבאז ג״רעןץא טכיולרז טיצ זיאםאך
 אןלא ,אךוכי םיצ טןעהינ • הםץין יךי ניא רעםרעק_ רעך י ,הגק למכ ןײק. ךיז *
 קיםם ןיםיוא ןיןאז םיםנזז עךעזןוא עטײ^םאך ,ןי?אמ םיס ןײק ךיז י| יא?
 טןאל ,תודוקנ ןײק_אטינ זיא חךותירםט רעךי ןיא יןו יוזא זתוצטס תא םתך?שו>
 ןיא יןדילנינ קניין תוצמ עלא וא ןךײוו יצ ,תוצטה תא םתרםט>י ןענפײל ךױאץך .

 ןיטךאן ׳> ױ ןיפ רט רש? זיא היזע יוו יוזא ׳,ח^? ןיס הןיןי? ייך יצ ״טןיזןיזן ןײא
 לעם



 זט תעד םדאל ץנוחה הנחת
 ןײזנוא ,המה?א יוו ןיםאג יך רעןיא םורא ךיןענ םפיול ר? ,׳סומ
 והא .זיוה לוד ןיא ןײרא םיא טמענ׳מ םאןן םעך ןיא טייטזעאןקילג
 אזלא .ע.ילימאפ ןײז ןופ טלעוו יך נוא טלעוו ןײז ץא רעןםנים יול

 וטםלאז ״ חומ ןוםהנתמ יךרןריךקנאך ךיא םאוו תוכזן ״רעך רגיךענג
 ,תיןה תךךע יך ןיך לאז ךיא ״ דנאטזקךאם נוא המקח ןיי>ע| רימ
 ־םטאג וצ ךאלרעךניק ^ענײמ ןעהיןרע נוא בוטזע ןײמ ןיריפ
 ןױו לאז בוטזע ןיימ זא !טײקכילךנייךפנישקמ וצ נוא טײןךגיטכראפ
 מוה ןײמ ,״הוךוך? סותפ ךחיב יהי״ (תיבא יקרפ ץא)ןינאז.םימןםי יך יוו
 רעדעי ״ רעטןלירךיג רעךעי זא ,תוה ם׳וניבא םךךבא יוו ןיפא ןײן.לאז
 םיא לאז םע ,יטםייךטאיןיו״ד ןײמ ןיא ןעניםיג לאז ץראה םעגירעיורט
 וצ ןײל הןוז ךיאילאז יהז תםזבו .הטומ ןייזנוא ץראהיןײז ןירעןיײרפ

 .ןןנא ״ הרהמב ךאלךעךקק ענײמ ףיוא תןדנ ןעהעז

 (ץגראם הירפ עלא םאד ןעגאז) * רב| ילעצמ ןיכמה ה^חת ,

 יךעצמ ןיכה רשא) ,טלעױ רעך ןופ גינעק ,טאג וד טןין טבױליג
 ,ןישנעמ ןופ טירט יד טענךךארעפ טםאה וד םאוו (ריבג 5

 .המלח ןײד םעך יןיא העזיךיא ,'ליןו רע ןיהואװ ןייג ןענעק לאז רע
 רעךילג יד ״םעםעיוואןעא רעןילג ןישקמ ןיא ןיפאשאן טםאה וד

 ןייצ ירעש סםלא השעם
 טךאה רעױא רעצנא; רעך ץא םוראוו זא נוא ,ץטח וצ ןע?וק ןע;עק םאוו לעמ
 ?זןײװזיא עלעמיט# עטשרעטנוא ף נוא י? י זיי?ײזטי? לאז םין ׳ בי? םאד טי,ל'?

 יל?#מ ברע?)ןום זוןמ ף םײקם ןע?
 לאן ט קןיףאנ טךעה ט קןו זיא םאך קךן^,^ לעט ןעזגדאן יד־רעןא ״ יתוצ?
 ״רנמוא ץא עכײװ ף ץנײב ץףא ןעם ןעם ןעק.,רעמ עקםיבדא ונץןד י,רעיוז טינ
 טאה ןי?ײ?נ םאך ',ץרעהטיג ןעמ טעװ תליבןז ילע.הכך? ידןיכאםטי; םעד ףיוא
 רעגניפ ץציפש יך טכאטיג ארונ רעד םלק?'ריא טנעק,ןעף ץ?ײל? םאך .הןז?
 -יימ ״_״,״״״ ״״, !״,' 1,.נ טךעהיג םאוו הןעקסאל תוצם עלא ןיד
 ץגײל ןײרא קנעןנ לא| ק? ףךב ׳ לאזןוץ ןירעיין ןענער טעװ״רע זא ״ רעיוא םוצ
 ע^ירא; ץין? ץרעל טי; רעיוא ןיא ײז -!׳הצי םעך ןעמר׳ל״זח יד ײי>

 .-תוליכר גוא עךק ןושיל אןןישס דיף טינ ןיטיה ןײא ץך ,יטעמי ריא נוא •הןיעב#
 . - - ערפזנוא ׳ ןיראפשראע ינײה ״ טךנציףאג ץרי׳י? י*
 ופעוג ריא זא רעבא ,חןצםא *?ײה םאך ;קעה וצ טיג ,עטאונ טיס ןירעיוא יד טט
 רעיוא רעײא טעןו ,ןיךןי׳ין טיג ראן ןעק,רעיוא רעײא םס טםײק ,םוטא ןי?אה ץד
 ןע^ םעך ץפ .עךךױןי עגײלקא ץעאה '.נ .ד.א עךח ץשל ץיןי ץךעק טינ םעךטיה
 ץי* זא ״טײקיץיראג ץרעך יץם םיורן זיא הךי?? ף טיױן יט רםוםא קו?ען ךיזלק? ׳
 ט״ן םזא ,םום רמ* ראפ ןל ץ?אם יצ ץן ײנ טלעדפר םאה שןע§ רעלעךײא
 ״ ♦ -!״־ .דיד ע?י?ךק9 קרזיה יי* ־־



 רבג ידעצמ ןיכמה הנחת . . 32
 ןיו^אמא ,רפךמאװא ךאננ־א ,רעך נ־א ןי,ך ןףײג קנפק״ יןף קלאז
 רע ןעק.יװא יווי,ע^ישאמ ןיך ןיא טנאןיע־}טין תא רע םאװ רעטםײמ
 ראג םייזן ,רע םגך שקס רעד נוא ,ריא ןיךיב״ריא וצ ןיטעךט וצ

 ,ענישאמ * (ענילרעםרעק)־ עכילךעךנואװ ןײז ןיא ךין טוט םע םאװ טין
 ליוו רעיװ ,דילגרעךעיטגעוואיגנוא טײגרע ,ריא רע טךים ךאך

 הבוט הנזךמ יך ראם ריך ביול ךיא םאוו םעך תוכןב טאגי רעבי?
 ןיבילגקיוא טינ הלילך לאזיןיא ,םיןנ עניימ ןיטיה וטםלאז ז,גנאג ןופ

 םעך 'זיא רעטיב יוו והא ..רעפךעקי׳ןײמ.ןעןץךעש טינ נוא ךך
 ףיוא ןױנ ךעבענ ףךאר נוא טיג םיפ ןײ,ך טאך םאו;יןעםילןךילגנוא
 ןיטוג ןופ ןײגבאךא טינ לאז ךיא טירטענײמ טיה ךיואנוא.(אםעלוק
 טימ הםשנ ןײמ ןיגידעןע טין לאז ךיא /הלילןד עטכעלשא ןיא געזן
 ןכה ימעפי קװינ ללפתמ טאה ה״ע ךלמה דוך.יוו /טיך^ןיטכעלשא
 זא״תוצמענײך ןיא ןילעטש(1 ךײלג וטפלאזטיךט ענײם (ךתךמאן
 לאזהךות ןײךרונ ,עךך ר^ירעךרים ףיוא קגיטלעװיג טינ לאז'םע
 ילגרל ךנ)טגאן ךל?נה .דוךיון,טיךטרעזנוא וצ זםכילא ןײז גיךנעטש
 תוכןבו ,טירט ןײמ וצ טכילא זיא הךות רעך ןום דײך ענײך (דןיךבך

 וטםלאז ,הךות רעך ןיא טײטש םע םאװ ןיטיה לעװ ךיא םאןו םעך
 ,הםתפ נוא דנוזיג טימ געו; רעזנוא ןאמ ןײמ טימ רימ י ןעקילגאב
 ןא^7געך ןיטוג ןיא ןײג וצ פאקעגיהורא טימ ןיךגיךנעטש ןילאז רין?
 - ׳• : • ״ ־ .ןםא ׳םיםוט םישעמו תוצמ ׳,

 (ץגראט הירפ עלא ןיגאז) ,הנזע ריבנןמה הנחעו
 טםאה ײ םאון ׳טלעװ רעך ןום גיכעןך ׳טאג רעםיורג ריך קנאך ךיא
 ןום ןעלמעךך םעך נוא ןיגיוא ענײמ ןופ ףאלש םעך ןיביךטראפ •.1 *
 ןײס ןא$ ,רעטנומ נוא שיךם ןיך לאזךיאידכב ,ןעמעךב ענײמ
 וד ױו יוזא ,למי.ל ןופ רעטאיפ -.ענעםאלשךאפא ךן טין טײבךא

 ןײצ םחרת תראסת
 עט ןעה םאײ ■׳ [איײה זיא ת־;ע? לי$(1 י־ער אכט) מנאז םיטגרעךעזנוא (א
 סײג׳ם זא טייה ,סיס יד מימ יך רעםעב ויאיײץן (חל^ס י' י

 _ ___ ., ,. _ ,. _ , _ ,.מ£*ז
 דיןןײגטי; ראםי׳ט -/ןײז ללפתםי לאן רע [יםע3 ״ קידיןא סכך דיםלתא 3 ןײ1{ע?
 י7 עלאק*1 ןעביוהענןיזא .טײקגידךעןאהז־ים ןיך טין ראזן׳? -.לווע [* םישק קמ

 ׳



 ו* ....... .* *דנש דיבעמוד .רנחת •
 ןיצעזיג עקילךיטאנ עטןןךפשען טימ ןישגע^ םעך ןיפאשען ט?א׳ד
 םעך (ם״ייײ ױי״ײפא)הבוט הנתןמא ןיבעגיג םיא וטי?אה םעך וצי נוא
 :■גאו םכח דיד יװ)רוטאנ עטײןו^א לןי)ן״פאש וצ * (מײהגאײיג)לגךהה ןךב
 /רעטאפ רעגיצךאה ריך ךיא טע^ / (״דיםאנ עטיױי1 יר זיא םײהנאװיב םאד*
 ,ןיכאז עטוג וצ ׳,לתה.ןופ הבוט הנתמ יך ןיצונעב ןיםלעה רימ טםלאז
 ,םישעטעטט ןא^נוא הרותןײרחפגעוויךןיאןײגךױןענײװיגועיה
 לאז ךייא /טײהנהאומ עטכעלשא ן* ןיטיה םיוא רימ טפלאז נוא
 טיםשינ ןעךיג זיא םאון ,טןאטלאר רעשיךאנ רעך יוו ןײז טיניהלילןד
 רעטוגא םיא טאך ,(ן־דא׳ד יי נא םיא ןיםײר ײו םאײ)ןיטײןר עךעװי^ ײןוצ טימ
 רע םאװ טאטשנא זיא ,(ןיםײק םאײ ןיו לאו •״> ליןורא ןעןכנאזעין דץיר?
 יך ןילייפ םײװ יךאלםי? ,לײפ ןיװאלאטשאיןיפיוק טפראךיג טאה
 עגיןײאךאנ טםיוקיגרעםעב רע טאה״רעניד ?ידעו)ןילאזײי ,ןיטףר
 טרא ןום דןין ןעןר רך זיב ,רעךילג עלא טךימשיג ךי! טאה נוא ןיטײק
 זנואטאה אךוב רעך ,ןישנעמ עישיךאנ רימ ןענײז יוזא .ןיךיך טינ
 רימ רעדײא םאװ ,ןיפאלצ? נוא ןיםע ונייה ,ןיטיןך 2 טימ טךימזקיג
 םי ניא)טךע&אס ראפ רימ ןיךעװ ׳הךיךא נוא לםימ־םץבעל ןעמיקען
 שנעמ רעגולק רעך םאװ טאטשנא זיא ,(טײג עטםעג :ד יצ ״יא ײכ טפעג
 ןיבעל ךין ןענהאוןף ונײה ,ןיטיייק. יך ןילײפ וצ בא ןעהעז ףךאך
 סיג)דעפעפ ןייק טין נוא רעםיוז ןײק רעקעךפ ןײק ןײז טינ ,םאזךאפזק
 וצ ךאנ רימ ןיםײק ,טי;םאך ןעוט רימ יםאװ דבל זיא ,(סעםש יץפאל־׳
 ,(ץיינ״)ןעקניךט ןיא ןײא ךךטנהאװי^רענײא ,ונייך .ןעטײק״עיאנ
 ןײא ךיז טנהאןויי} רענײא ,ןעקילגנוא עלא יוצ טלנײךב םאך םאװ
 טעךנעװשךאם םאך םאןו ,ןיךניװא עצנאג ןעליפש ןיטךאק ןיא הלילןד
 רעךי ןופ קעװא םעך יןךוד זיא שנעם ןײא טיננוא ,טייצ עךעײט ך
 נואילי? וצ ןייךעקיורןײא ךיז טנהאװיג רעץיא ,טײצא ןא טלעװ
 . י .־ ןײצ תראפח ןויצ םחרת . ;
 הלילה ףךאך׳מ יװ דעקען חא ,דנוחנ ןידײב .ךיןתךיע ןײג טינ ראו^-״פא(}
 עלןקא רערא ןיקעטשא) עטידדא ץ־גאה זײזײגטינ ראזן׳ו?-.הוצם י3ךל

 • •י (ךי? ןיראיש מ ןא רע םענײא טנעןענא? ןעם קוו- .טנ*ן$ין ־'• וריז ירוו^ ײןי-לא■ * זײ״? יבתי5 ןײק טא׳ד׳? קע ,״חמ?
 '•׳. .•׳ -טע־ ; חונןםא זיא ,יןנאךמוצ רעיד יקיט םוצ טףן.
 ןףאלבנןטינ זיםלאח םםעןנםי* ניא ,דײרעכילבי? טד? קנא?ז> ׳רעךנאנראם םי*
 רך םײנ תזון ן* רששא',עלױ יס לירמ ,רעבילןז טעון חן׳ון* עזײ? ױ ע׳ןאמ יי?

 ♦ יזולילזו ןעןגץרע ךף
 ימ א ־ {חםל*זיג תי3
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 ,ץיםיוזנוא ןיםערפ ןיא ןײא ךין טנהאווי;רענײא .ץףאהא ןא טינײלן
 ןיא ןעײג םאוו ןזעקמ טמיג םע״הלזנו הבנג וצ טגנײרפ זלאלעםייך^א
 עפײךטא ןופ סאך טמוק עטםרעמי םאךי ,זעיפ׳ יןענעװנאג קךאמ זעי?
 זא .ןיגאז ןיגיל נוא ןעלפאל? וצ ןײא יןיז ןעןהאװיג ערעךנא ,זלאה
 ןעמ טךילךאפ ראפרעד נוא י,ןיגיל זיא ליומ רסיך ןופ עראפי יך טעמכ
 ךי1א ײז ןעמ טביולג ״תמא״ ןיגאז ײז וליפא ןעװ זא ,ײזוציורטוצםאך
 .םע,רטאלפ'ןיכ'אמ/(1 ״תוליכר״ ןיא ןײאיךיז ןענהאװין עךעךנא .טין
 ײז ןיכאמ םעך יןךוד נוא ןירעדנא םעך וצ םענײא ןופ ןיגאךט בא
 אך זיא םע.ללכה '-.(•* כײװ נוא יןאמ נוא דנײרפ ׳עטוג ןױעיווצ האנשא
 ךין טנהאווין שנעמ רעך ןעע םאמ ,ןיכאז יעכיילרעםיג עטקעלשילים

 טרעך'נוא ״שנעמ/ ןעמאנ םעך טושפ רפ טרילראפ' ]םעךי ןיא ןײא
 ןופי רעטאפ רפיירט ,ריך ךיא טעב אאא .ירעגיט רעגיםי? ײןוצא
 ןיצונאב וצ רימ ןיםילעה נוא ןיינאה תונמוךר רימ ףיוא טםלאז וד ,ל׳מייה
 ןעך םאוו ,םישעמ עטוג וצ ךיז ןענהאװייג ״לגרה״ ןופ הבוט הנךמ יד
 ׳ןעגינגרעפ םיורג רעהכאנ ןעמ טאה יײז ןייא ןײא ךיז טנייװעג׳מ
 נוא טאג ײ3 ןס טניפעג^מ נוא שנעמ •רעלעךא ןײא יון ט^על׳מ

 .ןמא ',טײל . ׳• ־׳. •׳*;.׳: ׳• ■־
 (טםא ץנאג ןײז וצ ללפתם) .בוטץכש חנחת

 ח .ןירעטלש עניימ ןום טאג נוא טאגןײמ ןעליוו ירעטוגקדןײ!לאז םע
 ןיטכעלשאיןופ״נוא ןיש;עמ ןיטקעל^א ןופ ןיטיה םיוא רימ טקלא; י׳

 ץי1 יףעש
 ך ןיא ׳ה&׳עח אל״ הןצמא זיא םע(יי
 קך ,תוליכך ;יבײךפ וצ טין הךוח
 ,םיורג רעך זיא םעך ןופ שןוע דעך
 טפאךטשע; אטח םעך רי? םךעװ קק

 םםלא השעם
 םילהמ ןיא טנאזםולזןיה ױלע דןלםח רןך(1
 תוליכךי עךה ןושל לעב םעדףיוא
 ףיןןױ 'הםו ךל ןתל חה״ :ןוש? םעך טים
 א ראם םאוו י:םפ טםײס 'ה;טך ןוטול ך?
 .ןעטיױוצ םען טערעג םאון רך טאה ץטונ
 :לשים םעגײ#א ףיויער טנאז רע.ןבוד רעך .טלעװ ענעי ףיוא נוא םלעװייד ףױא
 טנירןיינ ךין ןיבאה ןייןיגע? ענעןךאךךעםי ןשל זא ^ל^יךזך
 ־רעךיו זיעווד ןעגיד עךײב ,םאנ ןיא י י ״ײ ; _
 קבאה נירק רעיד וצ .טייל עןי^כער# ^ 9 ^ןאנ ^שנוע ךעך זיא תתזךך עךד
 ׳עכלעװ .ןישנעם עללים טלעטאזךעם ךייז .תויךע ימן ,הךן הךוכע.יװ .רןק^עךן
 .עקלד־מיוא ענהע# עךעיך טךעהינ ןיבאה 3עלאך ײי ןןן ,•םיםד תמיפטיו
 םעך׳טפוררעך נוא , בנןםעד;ט?ור רעך םראװ -״ך טנאם־שד םײםש

 ״" * לעגיטכערמרעדד נ•^ ליי? ׳ הלודנה העדד ,הקוךג האמח)
 וףבךם ןושל תוקלח דךפש לג ׳ה תך^ײ םײפש ,תזלד?ך עךק ןופ^ ײ;נא ,(אשןןן

 זזאחיג



 חיי בוטןכש הנחת
 ןכ^9 קסרה״)ןי?אז םיסכס פרעזנוא יד / קש ןיטבע^* ןופמא /י50
 40 ןעװיג ןעניױקךיא תעב ןױןכעלשא ןופ ךין רעטײוחע (״על
 טבשרעך ,רע^אל רעײז׳ןעמוקי;םיוא זיא ,רךךמ רעך ןיארהא;

 קראלךאם ןהואך ט;זע ןופ לים ןעניך ,ן׳חרק ןיבע> טניהאנ ןבואך
 ם׳חךר ןופ טנידעליג בא יןיז ןי?א.ך ײז לײוו ,ן׳חרק מימ ןיראוץג
 ןײז וצ העמ נוא עשך םוצ העןו (יגכ־׳ל ײאי י״יל ייײ)םיוקןזמ עטכעלש
 וצ םינכש ןעוויג ןעניך ןלובק רקשן הךוהן טבש רעך רעיא ,ןכמ>
 עןןחפנוא םימ?ס יבימלס ייז ןום לײט עטםעךג יך ןעניך ,וניבך השמ
 ,ןכש ןיך וצ מא טוג נוא קיךצ םוצ זיא טוג (יג־של בי* קיד*ל ניט> טייל
 דנאה טך׳מ נוא הךיךא טגניךמ זא ,ןענײז ןישנעוב ריז? שיךאנ יוו ״דא
 טנהאווהנוכזק רעך ןיא ״זא רהאוןיג טרעוו׳מ זא רעהקא; ,טלעג
 רעך .ןיא זא נוא ,דלעג דנאך יך ןילאפיןע^' טזאל /טנעךוקנאקא
 ת?ש ללסמא ,םחוקיםא ןײא טקדאןו זיי״א זיג״ק יי״• יל;י״)הנוכש
 ץ;אג קין׳ן טעז ,טיןךגילײס עשיךיא עלא ףיוא טעךט םאװ,א;םהךןב
 ,ידלעג דןאה ןילאם ןיזאל לאז׳ן? זא (ןירעיודעב ןיםיורג רעזניא יצ) גינייװ
 ןײ5 זיא הןןו? ,טךעקךאפ טןײװ רנאטשרא? רענײך רעך סאװ
 םנישנעמ ןיא ןלעגיג רעיזיא זיא'םי.ס$!תארי רעכא ,דנאה ןיא ארוב

 וצ ץךאיש םיא ןעןרםאװםעלא ןום ןעטיה ראם ךין ףראיך רע ,דנאה
 ,תוםךוקיםא יװ טײהקנארק עךנעקעטזן)נא ןום טרםבו ,טײקשיךיא

 ןײג ירע* • סםלא השעמ 1
 קשל ל?3 דו סאן קןיןינ ריזן ,תילחג ףיוא וטוקיוט שאױ ,נקי רע;יזן;עךטרעךיג
 י*׳1 ׳ ■ד״/ י* ןג׳ד׳ <׳■<*׳< י • *׳ ״ עבבאח דזיא רעבא ,טביורענ .טעבנאנענ רעך ,ננאלשא וצ ןעכילנענ חא ערה *,קיי* ע??איל ךיא אנ ׳ טלעמ יעד
 רעבנ* ,טירפ ץא םיבארונ שי;גנא,ש> ם(<ך טןנ יגעלךיא ,חאןה ןיםירעך
 םוראט^יארעןײזטפינ רעטכע^רעך נוא ,דןאלרעךניק עגײט,בייונ ןײם עבלעז
 טךאװ שאך דןיוא יוזא ,םףגא עיא ןיא ׳טעבןאנעכ ײזי פאהלןיוי עהלעןר ןישי;ע? _יד

 ,ןױאײיג טיוטיג טינ ךאךןעגײז ,טבימעך
 טםעטיוטיד ,נןאלז? יד״רעךרעמ ידירעךא
 רעייז ײז ןי* טסביורעמ יד /ןישילעמ עלליש

 ראם םאוו גניצ 'ןעגיטםינ ןיױ טים הקןרס
 ױן דןײל/דןאך טסי? יד ? יטוכאה האןה א י
 טאה נוא דרפ יך שקפ רע ,לנאלם> ־יעך.
 טןיא דנין ןײל דןיוא נייא ׳חאןה םוםי ןײק
 נןאל^ רעך טןאן .ענײס ןי*> יע?עי,? לי9

 י לעב

 •רע$ ,טעןנןייגךע? ,תאיכר ״ ערה ןװעל
 .ק^ןעק קןעךע? םעך טכיךרילעוא
 טלעװ רעקי ףיוא ןן< ,טןזיױ? טוקלן רעך
 ,ןיךה םזין טםוק שנעק י־ רעך קװ
 ערה ןושל לע? םעך וצ קזן טקכעך
 קזןינעז? ף קפ תוריכע .עלא תאיכךו
 נוא ,טעךין ף ףױא.טאה רגן עכלעוו
 קדקעךאכ םעך יצ זצ קק . םןועקעך תאיקךו מלל 1ישל 1יפ תו?? ל:

 ןעשנעמ ׳ • י-י



 בוט ןכש הנחת: 36
 טאג רע$יל ־ ♦(יםז אל םיאם״ ךרדכי)טךאןע םעננמ ןי$על ןייטע םאון
 םאך דןיוא רימ ףלעה נוא ײן ןופ יןך ןיךעטיױנרפ ןי$לע,ךריכ טםלאז
 ןפײל ׳םינכזע ענײמ ןא^ תובוט ,ן?ש רעטטא ןיך לאז ןײלא ךיא
 ,ןיטײןלניזילןר ףיוא ןײז קךקדמ טין נוא ,ףךאך רענעי םאו; םעלא
 ןיךעניךא לאמא בא טיג נוא יץלאק רינ? ײב טײל רענעי.ןעו; לש£ל
 ,םעך ףיוא ןילעטזע טינ יןין יןיא לאן ,ןעזןין זיא ענײמ יון ליטײזפ
 ןעמ״לא י׳צ בוט ןכטיא ןײז לעוו ךיא םאװ תוכן? זא',ףא,ך ךיא נוא
 דןךױ זיוה ןײמ טימ רימ וטםעוו ,עךןכזעא ןופ ןיךעטײװרע ךין נוא
 טםעון נוא ,םענעגעגאב עטכעלש ,פלא ןופ (ירענ#•) ןיימיך םיוא

 .ןמאי ,ןיגעך יעלא עןיימ זפ(ךיל;אג ... ,. .*...;..

 י (טפא ץנאג ןיגאס (א םימש תוכלמ לוע תלבןיר ,הנחת .
 (ן׳ראו םים*י חניק) ןעגינעק,עלא רעי1יא גינעק. ,םיכלמה יכלמ דןלמ
 ,טפאשךעה עךעײז עלאטימ ,דרע נוא למיהןופ רעםעשעב־ . ״
 טײןרסיורג יך ןייטשךעפ וצ דנאטשמיא טינ זיא לכזע רעבילשנעמ רעך
 עלאי׳ערהעןײרטימ לופזיא טלעע פגןנאנ ױ׳קרעװ ענײד ןום
 טימ הנבל ייך ,ןוז יך ,ןעלמיה עלא ,םינפואן םיפרש עלא. ,םיכאלמ
 ןופ רעםעךגלאמ רעךנױיוט זיא אײז ןום רעךעי םאו;,זרעטשעלא
 ןיא םאװ םיאורב עלאיטימ םועקוא םי.רקיורג רעך ,טלנתו׳ רעזנוא
 עלא ,םיא ןיא םאװ םעלא טימ (י״ט יײא) חרקה םנ רעך ,זיא םיא

 סםלא חשעט ןײצ ירעמ
 עלליו־ טעלײקין באה דןיא אי ,<ר״חל ל?ג> םירפם ף .ץכײיש וןױא ןעשנעמ
 זעזגזעק.ײט יע?>? ׳ ננגצ ןײס טים ןיזעגעט. תרליכרו ערה ןושל לע? םעד זא םי^ודקה
 טצעז יאם רעך ,ןאט טין רא; ראם רעך ״״ ״_,,״ ז״יזטז ראם רטד . ואט טױ ראו ראם דטר ־ • ׳״ 1 ׳ ־' ׳י ־ ¥ .1י ־
 זעט טלאהךאנ ניא .שינעעי־שענ ןיא טי;ןעמ סע.גיא ,ןעמונעגנא טך טךעװ הי,פ,ך
 ,כננ 'יך רעבא ־. ןאט מע^העשא רים רים חונם עמףײשךע? םיא ףיוא ךאנ טטוק
 טרענלעוץנקיוא יןד ין״ך טסאוךיײ .רעןיור .ליר תויןע וצ םאך טגניירב ףיוא י םיעטו

 ךאך ןעק בע ־יעך ? ר״הל לע? רעך טאוך תולפה עךדיא םאך רעקך ־ ך זיא ןאך ־
 הקײ ןיי קבעג בא קק,ימ ,הבושנן ןאון ןע§לאהינ טעװ ין נוא ןעםוניננא טרעודי
 טםלמןך עךה ןושל לענ םעך ־עבא ,חלז: • . םינינע עלא זיא גױוע ןערעװ ־ ־'־׳
 ךילרילגטיא ט:אה רע םוראוו .חבושןו ׳ײר _, י ײ '־/ ״י״ י י
 .זבינראןײז ןער רפ םאוו ןיו^נעמ עכלעןא ת,כ(? ליע תל?ק. ןיפ הוצןן יך (א

 ןום י ץפ ענײן< ,ה&׳ע תטתכא זיא םדנןע .־,
 דןך זא המלזןי הנוסאב ןעביולן נוא ןעק,נאלען קזן ץזןלאה וצ,תוץםאנײדח ף



 מי םימשתוכלמ לוע תלבק הנחת
 ׳גךע? עןיוה עקיורג עלא .עיןנ ןיזןךא;דעךניזיוט עךעיךזסין? ןיכײט
 ךדןיוא .תוימ ײלרע־רעךנךיוט ך טי$ •רעךלעןן נוא תויךבךמ עלא
 ,רע^יוכ ע;יליז?רע§ ע?א טי9 ךאלאנעך? עגךעיטףעפ ןענא;לימ
 ראס הקןך םיורגיןײל ףיוא ןיזײונ מא ןעמאן ןייזי? ןײך עלא ןיביול
 ׳ןישנע£ םעד ןיןגאזעעכ וטםאה דךפ ליםיכא ןום .(1 טלעך עצנאג יד
 נוא ׳טײגראיג ךילטםניןלרעךנזאוו זיאםיא ןופ ריל$ רעךעי םאןן
 ד1ב$ה אס? ןייךן־וםהלשנפנןדפבעל* טכיוהיג ןײךא םיא ןיאטםאה
 ,(ריבי״ חב ינ׳י •יוי •״י)טנעויךפ ןירעײטא טימ ןע(ך?אשא3 םיא טםאהינוא
 טלעוו ע?נאנ יד׳רעןיא רעשרעהא ראפ טכאמיג םיא טםאך נוא
 תיילכס יןייסכפך ןיל מא ;(ױלגר תחת חתש לכ ךידי ישכמב וחלישםת)
 רפך םיועעמ׳ענײןעלא ןיא םעך דע,םאוו םעך טין? ,ןע;י?ד יע לאן
 רעזמא יוו יוזא ,לארעביא זיא טײ(רכילטאג ןײך זא ,דוב? ןײך ןענפןן
 םעך באה ךיא (ײםײ יייננל ׳״ יתײ#׳) םילהת ןיא טןאז בינפןי רעגילײה
 ענײך. עלא ןיא ,רמילכ ♦רימ ראפ ט־לע^שיגךאפ ניךנעשש .אךוב

 נוו
 עא

 ןױנן ירעש ספלא חשגזמ
 ,רענײא זיא אוה ךחב דװי ארוב עריאטיה ,טלעװע:ײיןיךעךניאװךןופ(1
 ,יעפא״ו״ר ץולא סעלא טאה רע נ,א ׳םיאח? ענעךעימיעש ןעגאזי?יק
 חר **׳▼ ו ־ - - ■ • טעז ,ךיז טןים םעלא ױו ננינךךא םסך ןוס
 ״ייג . • ,רעםעםיע? ןום ד1כ? םעך ראבנײזןי ןעע

 ,ןיהקיאװען ך טכארוןע? ,ןיםאסיצםיוא םעלא ןיא רע טךױן רענעבאסךמ.ןײא ראם סאו)
 םאוו סקיאװינ יד ,ננונךךןי ריא יןא; טםקאמ ןים רעךעי ױן ,םיורא וסינ דרגן יד סאון
 םע עגלעןו ניא ,ןילעטזיךאס יצ ריא רעטעל? רענינייוניד טאח ״ןיז יד רעמ ףךאד

 יצ דןין יײנ ןירעק. ,ןייז ד ןיסךאר ןעםולב ;רעןנעלב רען? ין טאח ןיטא^י רע| ף־לאל
 וי5> ,עװעלשא יןיא עטםרעט םאך ןיניל '<ןיראק; ,יןיטוןירעג ,ץײ\ו> תואיבמ ,ןיז רעך
 -.ונז קיריצ ייג ןיעאסבא טײג יוט רעך זט ״רעלײס ף ײז ןענעם? ןןיטסיק יים רען
 זיט ,ןיסאוסע? ױא טלעול רעך ףױא םאוו םעלא ,ןיךעךניאװע* יצ רעךיןו זיא סן•
 זיא דןימ רעך. ,ראן ןיך ן־באה זומ ,עלעןעךנ עטםנעלק,שאך ,הכקני ר?ן טךאפינ
 •ראן ניא ןןך^־דנאלא ד;יוו רעך טךעןו זנםא ,יןעטא] ייצ יינ טננײךפיר? ,ןכךטי רעך
 טיינ ןױײל םאןן םיחםצ ןיטךאן אך רעךױו יזיא םעי ,ליס רעטךעךניה ין* ףיוניצ יד
 ןעןיזויר* טיס טןראזעג ײן אךוג רעך טאה ,םעךוטט׳ טיזן טץיקי םאןן ןןךטג-דןיװ םעך
 ״קאןעקד יד ןעמיל? ױ ןיא נױנע?יז םאון ,קנ.ילם רעסײ עכלעזא זיא םאך ,מךיע
 עירא ײו ןעגנײרב ניא .םקיאװין ןײאיןום (לו§ יךניקסאן יד ןעלןילש יד ףיוא יד קטען
 יצ םיוא רןאשוקטיא טינ ייא רעךע$ ױ םאון ,רעךןיאװ ליז> יךאנינוא ,עטיױיטא יןיא
 יך יצ קרעק.ךף לאז ף םולב ױ'טנאז רעןן ,טכארזןאב ןעיורם עךסײט׳ .ןיפײרז?
 טקיק •ם׳ון '?יוט ןינעקטק.ליומ יד ןייכאסרעם נוא ןענעםע עװעלא ייך ט?ײןו רעף ? ןוז
 טינ וא ,סילס ױ> ן?ךיל קגיילײ םעך. טקיק רעון י ? (ידניװ יםעךנ קדטי׳דנאל םעך
 ע?יױ ערהיא עלא טיה רוטאנ יד ןיםאעאב'טאה רע םאןװדיחן אךוכ ןוס לעםעב רען
 קקןייל םיא ניא טײקןיוך ןײז ןינעק״ניקמרעטנוא יןיף רים ןיס־אך אזלא ?קננינךר*

 תיב 31
 רעד > םיר^ך ע?י1 ראס ןע?יול ניא
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 רין?לעטזעךיאנוא ,רימראפ טףך?ילטא.גןײדךיאעהעז'םיזעעמ
 ריג? ןיבעל טײפש לוכיב? אךוב רעך יוןיךײלג ןעןךנאךל ןיא ראפ
 רעטםעךגרעךניא רעטםךערעךזיא םאך,םישעמעניים עלא טעזנוא
 ןיא ןיבאה ניךנעטש ףךאך שנעמ •רעך םאךל׳טײקשיךיא ןיא ללכ
 ןעגילײס םעך טימ םזראיטײג שנעטא ןעוו ןעך ,םלוע אךוב םעך ןענך
 רעצנאג ןײז םאך ׳טוט רעםאוו סעלא ןיא טניכעךאב רעזיא׳ןעקנאדיןו
 ןך נוא אוה ךת? טאג וצ רעהיג םאוו ן,ך)טלעוורעך ףיוא גנורהיפ

 הךותאיך ןופ ןעלױן-םעך ךאנ ןײז לאז (ןישנעמ וצ רעהף םאון
 ׳תעל ןא ה?הבא יון טלעון רעך ףיוא ןיךיםטינךך לאז ןעמ ׳השודקס
 :.ךנאטשרעפ ןיפוגא טימ טניכעךיג םיוא ןײז לאז ךאז רעךע; רונ
 ןעשפםעפ ׳וצ ןעהעז ןיםךאך ןעױרם יעכאװש ״רימ׳טרפב
 אךובי םעך'ןעת ןיא ןיבאה אוצ ךיז ןע^ךטומ •נוא ■. ־5 ׳
 ־בוטשיך ןופ בוח רענןילײה רעךטגיל רעבײונ זנוא ףיואלײונ ,םלוע
 ףיואךיז ןעיורטרעפ ןענאמ עךעזנוא םאוו ׳תורשכ יך טימ טפאשטךיוו
 פיורג טגיל םעךןיא םאוו גנודיצךע רעדניקעיך טפיוה רעביא נואי׳זנוא
 רעיךנים נוא ליךעפךעק רעיךיים .גיטכיצנוא ןיייך.ײז ןיךים״רמכןך
 םיוא נוא׳דניק רעךעיןופ רעטקךך םעך ןיטכארטאב ונײה .טפיף
 זיא גנוגײנ עכילךיטאנ ןײז םאוו ,ןטיזעטקעלש יך םיא ןופ ןעלצןאװ
 רעײגיףיוא ןעצנאלפנײא נוא (ןיכײלנ םאי ביא ילאה *פ״רםא ,םעכ לשטל)םעךוצ
 יך ללכה . (1 טייל י נוא טאג ראם ןהאש זיא םאװ תודמ עטוג טךא
 (הלעכתרםעליחת*׳א)טײפש סע יװ ןיפחך טףעע יורפ עךנעגוטעכילטניךא
 ףיוא ןיךרימ ןיםךאך ,׳ןאמ ריא ראפ ןיורקאזיא יורפעגיטכיװא עגולקא
 רונ׳המכך טימןירעוו ןאטיג ףראךךאזרעךעי ,טניכעךאב׳טירט רעךע;
 ױא המכה טפיוה יך (׳״ ׳יאיי חטכח _ ת־שאי)'טגאןיךלמך הימלש ױו ייוזא
 נואץךאה עניייךא טימלבקמ ךיז.ףיוא ךיא ןיב .טײקגיטכראפ םטא'^
 םעד.גאךךיא נוא ,םימש תוכלמ לוע םעך ןעלױו ןיתמאיןייא טין?
 רעגיװע.רד/,םימחךטעב נוא ״דימן־ו יךגנל הןהןיתיוש.קוםפ ןעגילײה
 ד^אטישךאפ טימ המ?ח ןיבעג רימ לאז רע,,חכ ןײמ ןיקךאטשלא]

 ספלא השעפ . > . ןױצ ידע&׳
 • טגאן ■ טראומירם^ יעגילןר רעך (1 רעביא רעה רעך זיא ןײלא רע רונ
 ״•רעזןיםא ןיינ יצ יןיז ןע^ע^א . - הוספ םעד טנאז ןעמ ןעװ נוא ״םעלא
 ןדןיץו רע^ <1? .!?יור? על־5 ךיז ןע?ע? ׳ • ■



 כ. י םימש תוכלמ לוע תלבק .דנחת
 טײוי?ילז?נײ1 מא טײ(רגיט?ך טין? וױה ןײט ןיףים ןענעןר לאז.ךיא
 מא♦ (מײקגיםכיצגיא ןום בוטשןיא ײז וצ ןײג יצ ןײרא םיגױ* םאװ /דױו חלילח םיג)

 גיטכי^ ןײז_ין לאז.יוזא ,גינײווםיוא גיטקיצ ןיד טעוו ךךר ןײס יוו יװא
 טאה הךותיך איון טײקכילטניידיך ןיא׳רמולכ ךילךעניא ןייב מו
 .תופרט רטיא ןייןה ןײזיטשייל ראפ טינ הלילח לאז םפ נןיטא^יג
 םעךןיגערפ ןייג ךיא לאז ׳ןיזקיוו טינלעוו ךיא םאון ךאזרעךעי.ףיוא
 טין ןיטלאה וצ ןײז_ טײנױ לעך ךיא זא נוא .(נר םעל רעדא)האךלד הךומ
 ףיוא ךןך ״ןיא ןי?עג ג?וטכא גידנעט״ע ךיא לאז ,ןיכעןךעמלךיא ןייק
 רימ למיה ןום רעטאפרעביל וטםלאז טפיוה רעביא נוא .תור^כיך
 ״טאג וצ םור־? ןיד ןילאז ידי,רעךניק.ענײמ ןעהיצךע ןיא המקחיןיבעג
 א ןא ךאז ןייק ליומ ןיא ןעוכעניטינ ןא דניגוי ןום״ײז,ןענךאױיג ינייה
 רעפעשאב םעך קנאדא זיא הכךב א זא אײןךיךעלקתעי י נוא הכךב
 ןיךיד׳ןילאז ךיוא נוא ,(1 ןיםאטזעב טא׳דרנל םאוו זײפ?ז יך ראפ
 ןעך *טײל נוא טא^ ײב ןס ןעניפיג ןילאז יך ,ןיזענעמ רעךעי וצ טוג
 רעדעי ןופ תילכתרעטכעררעךיזיא געװןיטוג ןיא רעךניק ןעסיצךע
 ,ןימלעוו עדייב וצ ןײז הכוז ךיא לאז תוכן םעך ךךוד נוא ,ה^א
 טינ ךיוא נוא ,טלעוו רעך ףיוא רעךניקקם תסנ נוא הםתפ נוא דנוזיב
 עםיורג יך וצ ןיךהלוזרונ .אבה םלועב הלילך ןירעוו יטמעזלךאפ
 ןיימ טימ ךיא םאוו.'ןךע ןג ןיא תוהמאו תובא יך טימ טײקגיטכיל

 םאךההאיגיצנאווצנוא טךעךנוה רעזנוא ךאנ ןיך הכוז ןירעװ ןאמ
 .ןמא ,.דובכןי רןעועיןיא ןיבעל״םיוא אך ןילעוו רימ .

 ...♦(םילשחי םיוא ת׳קידצעםיורגא ןופ) הנחת םילשתי ^ײנא י.
 תעבצאך^ך ןופ טאג ת ׳םיבורכה בשױ לאךשי יהלא הוהן םשכ
 ןײךי זיא ^רעומ להוא ןיא ונבךהשמ יטימ טעךי? טםאהת ״1
 קנאם״ינ קניי,םאװ)םיבתך ײווא יך ךךח ל*£יה ןצנ ןעגנאגיג ־ עמיןכו?

 טםמךבךעת זא ,ןךיװיג וטםיאה םעך טימי ,(תײפנ ן׳פיוא םי״דקה ש׳ײק ץא
 ןיא קײיג קנײ,םיבײכ יד ל"ײ)רעךני,ר ףיוא רעטאפא יװ ןיךיא ףיוא ךי!
 ־רע ךיוא רימ ףיוא ךךטםלא^ ת ריך ךיא טעך /י״יגיק *ניילק ןי• םלאםש׳ינ
 ,ןץיב םעלא־ןופ רימ טיהעב נוא .דניקא ףיוא רעטאפא יוו ןעמךאב

 ץיצ ירזש םפלא השעס
 ויס .*דתא ײוניהלא יי;לאךשי זי* .נױןןורן ין*1 יד |י9יול יגםוא(!
 ׳ קןאק שק.נאלינ עןי פעל< שאך קק <*ןילו> ־ממיזמ •לך? גוח*
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 גא^ פלא ריך ראפ ללפסג? ןי$ ךיא םא;ו טעיןי; ןײה םע;ראם נוא
 ןײמ םיןןרי^ קרדאי יך רענןמיל רען נוא .ןיצךאוד ןיצנא;ןײס טינן
 ןמסל ךל$ .רעניךפײךטענײך.ןיך ןילא;רים ,רדנןר פנײמ נוא ןאמ
 טינ רימ טימ יין נוא רימ רעניא ךיז םךאבךפ^ ,גינע,ר רגימיךאנרע
 גיךנעז^ טעיניג רעזנוא וצ רעהנוא ,םימסדרתךמב רונ ןיךה תךמיב
 ,ןםךאדרימםאװ טימ זנואײך^רע־ריך ראפ ללפתימ ןפניךרימ ןפןן
 טױנ רפײ1 ןופ ןיךפטלפיפךפזנוא ןיסלאהיג טםאה יוד יוו זנוא ףלעך
 חיזןילאז ױז ׳רפךנןךעמת^עטוגטיםהננטןרימײזנוא״םירצמיןיא
 יךטךעך רעךטםיאך ודיוו וזא ,םימכך יךנםלת פמיודג נוא םןךידצ
 יי* םאר)ןװא ןיםעגיג ריא טן?אה נוא ה;ח רעטומ רעזנוא ןום הלםת
 חךות ןיך טיוב ןי;יוא ע^יךיא טכאמױ גיטביל טאה רפיםאוו(איבנח לאים*׳
 נואזנוא רעמיאךיז םיךאברפ״ירעטאם רע^ימעךאב־ק '1♦האוב;נוא
 ,תחן טימ ןיםךאך רימ םאך םפלא טימ הלנרפרעזנוא וצ ז;וא קיןןז
 ןופ ה?ילןד טך י,דנאךי עטײךב יןײך ןופ ,הלילךירעצ טימ טי;
 ןײמטימ רהא;טךעדנוה עןײמ 'ןי?על םיוא לא;ךיא ,דנאה םניזפנפמ#
 ,זפיט קמפךםא ײב הלילוך טך ,זפיט ןײמ ףיוא ןיציז ׳ רפךנןךי נוא ןאמ

 ',טלפע עצנאג יד ןופ רעזײפזפ רעך נוא רעזײםזפ ןײס טסיב ח ןפך
 נוא ךיא ףאה ,תונ^חך ןײךטימ טזײפיעיג רימ וטסאה טקיה זיב נוא
 טינ הלילח לאז ךיא ,יןױאלךעם טי;רעטײװ רימ טסלאז וד ריך טפב
 ״םיךםס תולימג נוא תוקךצ״ליס ןאט קנעקלאזנוא״ןייךפװ טמעזפךאפ
 רעך טםיב ײ קך ,ןיךפהךעךטײצ פלא תולםת פךעןנוא טםלאזינוא
 ןימימ ריל יצ ללםתמ זיא קק םאװ תולםת פלא וצ טךעה םאװ טאג
 זיאטא^ (ײײײק לנלחיחינורק) טגאזךלמה ךוךאיװ ,ןיצךאה ןיצנא;
 יך אוצ (״סייי יײאיקי י״ײ לכל) םהיא ןיןנת םאװ יך עלא וצ טקהא^
 .ןוצךיהלןמ ןמ$ (ץײאהןינגאגץםיםג טײהךאוו טימ םיאוצ ןיסױ םאון פלא

 -י .(נאט עלא ןיגאז וצ גיטײנ)הבוזע!} ןופ הנחנך

 זא ,ןלײצךע םיססס עךעזנוא יוו יוזא ,רעטאןג רע^צךאיל רעביל
 טאה םפ,יין רונ,קווי;ףא?צ> טי;רעניןך מא וניבא בקע זיב

 מאימ נוא ןיצךאה ןיא ךאווןפ קךאװױמא ,קךהא;יך טגיךנע;;ךך
 םפלא חשעם .

 םעםכי^רעןילמ מ* עב־^־־^ם^יעי^ ק?םךז םעך ץןעל לאן יזרס עך% זא
 • םנך ןדעןן טךגףן' ןימךאן ״סם?יי תעןןס לײמ



 אב הבושת ןופ הנחת
 רפ־ש^ זא ,קןןיג לל^סמ יניבא בקעי.טאן ,ק?ראטשי}ךײל}
 געטפכילטפ ןױילנוא ןירעוו ףאלזן) רע לאז ט?ראזפשוענע$ דעך
 האװעאױן נוא רפךניקענךןייןנע? ןענעק״לאז רע ידצ? .•*טע^ צ£
 וצ אךוברעד טאד .ןא^ וצ ה$וש*ו טײצ ןי?אה רעלאזךיוא ,ןױאל
 ףאלזע זיא רע. ,ןפגנאפיגנא יןיז טא.ך םיא ןופ נוא ,הלפך ןײז טךעךױ
 םײטש יחױ׳• חײת רעד ןיא ײו)ר'ךני(רנךיך טצנעיניג טה נוא טיוט ןראם ןראזןיג
 העדע^אונזעיךךאךטהײמוד זרפפעי^אכטלעװרעםיורג-.(קבירשינ
 ןילעון ,ןבךאט?) ןיךאפ ןירעװ ףאליזע ןילעװעלא ןעווזא /ןישנע^ןום
 םעך נוא ,טיוטןיךא? רונ ה^ושת ןא^ וצ ןיגײל בא ןיטלעם לים
 וטםאה םורך .םיעך םיב*עט ןיא ןיבע? בא ןעמ טעו;ןיבעל ןיצנאג
 יון ױזא גנולצולפ ןייראטזע שנעוןנ רעך לאז לאך ט?א זא ,טכאמינ

 רע$אט ;ןטכריפ ךיז לאז זענעמ .רעדעי יד?ב ׳קךיג ליא רעירפ
 ץא רע תעבןאט ה?וזעת ןעהעןרע״ טעמ׳ו״חןםערטםיאסאךטעך
 בוזעזטגאזינ דזךילא ׳ר אנזכ רעךיורנ רעך טאה וזא נוא ,(זדנוזיג יןאנ

 ,ןיבךאטש ןײך רא? גאטא (א ה^וזעעו וט (ךתתימ ינפל דחא םױ
 גאט רך ןעו;שנעמא ןעך םײװ. ,יבר ,טגערפיג םיךימלת ענײז ןייאה
 ׳ רךניק עביל ענײמ ,רזעילא ד טרעפטנע ? זיא ןעבדאטיש ןײן קפ
 רע טבךאטזן)טכײלים ןענעכעך גאט עלא לא;רע.,עקאט םאךיןײמ ךיא
 עצכעלשענײזףייויא ןי?אך הטךק,ןאז$ הךושת ךײלגרעטעװ ןיגראמ
 יך יך דיא נוא .געו;םעטא^ ןיאי ןײנ וצ ךך ףיוא ןעמע^נוא',םישע;מ
 ןיא ךאװ^ זיא םאוו שנעמ רע^יךנין רעך זא ןיבײרש םיארל ילם?
 ,םיא טלייהוטךאפנוא ןהי^רעך םיא וצ טמוקטיוט ןיראם זיא '״דנומא
 יךכב,הנומא ןום (ןיפגעםאינ״ותודוםל ך ןענעק;יל?א הלילןד לאן רפי

 קא לײטןײ!ןיליפ^ךא? לאז נוא םורוקיפיא ןײאיןיבךאטש לאז רן
 ׳ל^ז? ןדנא^ ןיס םיצ העךומ רסימ ךיא ןיב םורך* .א?כ םלופ

 סםלא ח*90
 רזןילזי יברך יקים רשס רעגילײונ רפך<1
 מיזןיאר י?0 רענילײק רעך נעו
 קזעוןיי זיא םע :ח1עע? א טננײר? זרןלל
 ןעוןי)ייױ רעגלעװ '.^וא ןיים רעסיײ^
 נעע ן׳עיוא ןימ׳קג זיןו רןן ,ןלזנ* רעזךױ?
 רא5 זיא רעןן נוא ,םינלז1* 1*? יײ?

 זייי
 שנע? דעד סאך ,ט^ײה ה?וש'ת(א
 אךוב םעך ײב ןיטע? לא; • • ׳ .
 עניךא? ד ףייא הלוךםו הךילזן רדךי
 סאך םםנידע ףך ףיוא קמןען נוא ,עךןין

 רע
 םאוןטעאךעץץך רע טאון .קןאלקיענ גא ט^יורעב םרן יך.ק^אזן ןעגנאני}יד יי*
 ק?ע? ןעעך*דןאך'ס79 ־װן .ק?על 'סיג ע$ײ* ןאך סעןן ר? .תילבנרןידןיד טעןן



 /דבושת ןוט הנחת .42
 ידך רמטנוא קירא ןעײ.}יױ םאוו ם׳ןד?א£ ינא 13 יד ןי^ ביול$ יןיא זא
 ,הממ$ ןופ (םײג־סניעל יעד)״םייחה ץעגרעך לײמ .(קלײאײ)םישךש
 טעךניךגיג ץא׳ןבעל םע^ױופןישנעמ םעךןיפאשךעפ טכתםעןיךםאוו
 13 רעךנאניפ דןין ןיטײדןפש יךיןום םאזן ןעלשראװ-טפיוהיײ־וד ףי1א
 תואיצמ״ זיא ליצדאוו רעטםךע רעך ,(ם׳ץםאמ ינ״ 13 ירזיאםאר)ןיגײווצ
 רימ םאװ טלעוו עיםיחג יך־ .טאגא אך זיא םע זא כיולג ךיא ״םשק
 קײאגטלעון קלײט עלא:יך ,המכך לים טימ טוביג זיא ין םאןן ןעהען
 ■־,םימ1 עגיךךיךלךעמ עמיודג יךי ״(עילארםםוא ,אקירעםא ,עפארויעי ,עקירפא

 ירעךנך םאון ןירעטש עלא טימ למיה יד .םיאורב ןיטראן ןענא;לימ יך
 טלעוו עצנאג יד יװי רעקעךג לא$ רעךןיןױטזיא יךי ןופ רעגיצנײא
 רעך טיובי^ םעלא םאךטאך /(חילק םייא ײו קהעז ךיוח רעײז קנײו ײו לײוו רינ)
 יךזיארע מא .יומש ךרײתי.םל1עארוב רך זיא םאךרעןךניא רםיורג
 יך ןיא רע זיא טונימ עלנזנוא ,ןכאז עלא ןופ (ם־אחביעליד) ה׳משנ
 רעײז.ףױא גיוון ןײטש רונ ,ןךעהםױא טינ ןלאז ײז.טפארןיר ןײא עיםשמ
 ־זי לאי ײ׳ רעניױא ןחא םזייב׳ם יײ ײיא/טלעזקשױ ײ1 טאה ר^ יך ,דנאמשיעיז
 קךױן קךעדעוצ ײז״טכאמ יד.זיא דגא.ך ןיאםיא ײב נזא ,(ןיל״ש םינ

 טרעךנפױטאה רע ,םירצמ ןיא ןהעזייג ןיבאה רימ יון ױזא ,מא ןוצך
 ךיד־טכ ןייעג נוא ןעװעטאך וצ (ײםאנ יי) תישארב ךךןקעצנאג יך
 עטםרע״יך םיורא ןעײג שךוש םעך ןום .ונייא םהךקאיןום רעךניןפ
 ןיאןימאמ ךיא קב ךיוא # (םײזפש רודם ןי* סאײ ם׳ןיםאמ ינא 5 יד) קןחףוצ 5

 מא השודקה הךות יך זא ״םןמשה ןמ הךות״ שךוש ןיטײמצ ם׳עך
 יוו ױזא נואי ״ה״ע ונבכ השמ׳ ךרײ ת״ישה ןופ ןךאךיג ןיבעגיג זנוא
 טעװ ך ,גיווע ןײז הךות״ך טעװ יוזא (ינ׳ניי״)ךחצנ ןײא זיא ח״ישה
 שךוש םעך יקפ)עטםעךנימ 'םאך ףױא ןךעך טרעךנעיג טי;לאמ ןיןר
 מא שךוש רע^ךך רעך .(טןימאמ י^ז 4 עטמלזפימ יף םױרא ןעײג
 עטט ראפ םעטט טלאצע^ רעגיװע רעךזא יבױל;ךיא .״שןזעןרכש.

 * ^ םפלא השעם קױו ירנוש י ־
 ומיה רס ־ ,ןאז רע־דעי ףיוא ןוג?יחו ןיך ,ןאמםינ־זנך עקלעז ידרעךד!)לאזרע
 מא ,עגיי םייבח עמינ > יך ןךאלין קעווא םאד טטוק דנאל רעך ״ םהיא ןעװ
 >חצךאה ןיצנאנ ץםים ןאטין הע#ת םאה ־״ * * 1 * * ^ ׳ * י
 ןןלא טים טןנײרטטאן ןץ ךך פאה רע יעל דל רפ נוא / רנין ??לען
 ןעסןןו תולןנ יד ןיבענ ינ בןי שײקגילמ׳ם טקײה םאד ,טינ םום־רע נוא פא ןופ
 ןעטעבינ נדנעטזענוא״יטנאןךינדונ םאהרע י •קא ל ־ .
 יד״יםישעם עזמ׳לן^ ףױא ןיױ לחוט םר* לאז רע םאך ת״ישהל ןעװר ללעז?

 )יגײ#•1 1



 בכ הבושת ןום ,רנחת
 עטכעלש ראפטךיםאךטש רענוא ״ קמנאךך עטוג דאם נוא םיזממ
 זיא שנוע,ךעךרעךא רכ־ש רעד .ןעןךנאךױ עטכעלש ראפ נוא םישעמ
 ךײלג טךיםאךטש רעךא טנהאלעב טךעװ ןעמ ונײה,ן£זמ רעם לאמא
 .דמבח יד ײי)טיךע־ךן? ףױא םאךדןיז טלעךנאה לאמא נואדטךא ןיפיוא

 סום זענעמ רעד זא ונידד ,(ןייינעמ ןידאם זיא רעכײלג םאונ םייא םגיכער חגױלע
 '(רכש םלישל'ןםאנ ׳ה״ינא) ליםקעווא רעט?וא ארוב רעך טךײךש םעטוג
 'רעטנוא שנעמ רעך טבײרש םעטקעלש טוט שןועמ רעך ןעװ נוא
 יך טבײךש ןיפאלשןײג ןיךאפ הבושךטינ טוט ןעמבי1א'.ליםקעװא
 ־ראפדןיזטאה יז םאוו ךוב־למיה ןיא"(םנאנ ײנ עלא)רעטנוא המשן
 רעך זאס׳ןימאמ ינא עטצעל יך ללכנ .זיא שךוש םעך ןיא.טגיךלוש
 ״דןיז טמאז ראפ רע דןיוא ןעװ׳ונקבצ חישמ קןךיש זנוא טעװ* ה״ב אךוב
 ןעמרק 'יןאנ טעװ רע םאך גאז$ עלא ףאה נוא הטומ ןום טינ ךיא.לאפ
 רעיךיןיואיןעװ ״םיתןכה עשךת״ קאגיטבירברלןיךיאנואגלאינתיילאבי)
 ןעמאזוצ םיא״ארוב רעך יטעוו/ןיךאךױ עקךבךעפ זיא רעפךע(ך
 עטרעטײליגםיואיד םיא ןיא ןיבעג ןײךא נוא ןעװיגיווקירוצןילעטש
 הלילה ביויא ״ ןיצךאה ןיצנאן ןיטימ ךיא ביולג םיךקע עלאיד..המשן
 רימ ןילעװטעװ ןטש רעך נוא לכשןי^נאנןײמ ײביןײז טינ לעווךיא
 םךח? לטבמ םעלא טנײ.ל םאך ךיא ןיב געון ןטכעך ןום ןיךיפ באךא
 ןיךאלקןײמיטיטיטנײה בױלגךיא יװ רונ^ליברעש רנינענארנוצאײו)רבש>ך

 :י.ןסןן״טונימ עטצעל ןײמ זיב ןיבאה םױקאםאךלא;,לכ'ש־;

 ;; .(ת״ישהראפ חאהיד ץםיג םױא).םימהדד ;באהנחת
 נוא.טײקהיורנ ןײך ךין ןא$ רעך ךיא;ןעװ ;רעטאןי דגימיראברע
 רעךןעמיימ •קעךשארימ ףיואטלאם״הטכחץיך !',
 טלעװאי.ףיוא טכאךביג טאה רעטפײמ רעטמיךעבא זא ,טלײין
 ״ע^עקנײג םופןיילקא טימ לוטשא ,ךא] עכילרעדנואװא עקוואטטימ

 ןױצ ירעמ ־ םסלא חמעמ
 זמטיבא יוזא ףיוא ״ הבושת עתטא ןײא ימ ,טקנער? טקװאדי;טאה רע ,שיראם
 זאודג זםיםכח עגילײה ערעזנוא ץנאן ליזיטנירעלר ׳הןנך* לים ןיבעגיני ט״ל

 * •ייטמ ׳״־יי י׳:״*#44.ייגו3ןן 155
 יד י םינלזנ ייימ יך קןיד , קךאינינ יט?נ ייא

 * יד מא > ןד? ןנ ןיא קלה ץיז ןיבעגינ /י?ר םעד םיא ןעמ םאה , קבךאל?׳1? ךײי•
 שםוק םאוו ראש ,ט?ערםיג םיג^׳ןג ג ד ןיבאןו .וצנהיג 'ןיױ •ךחיםען ןעק טאק םיג?ק

 ב״;ז־םיד.? .'■ י .־;/ -. ז • ־ :.־ ד- ׳ •־; .



 םימחדד בא הנחת 44
 ״קןײרי^ען יצ טיןויא ןגפליג זיא טײגראיך ןיא ליפיך ידעל^םניק ך

 םאלם ןיםיחגא דןין ןופ ןי?עג םיורא י לוטזע רעך טגעלם גאט ײג
 זפכאנײג נוא ,דנעגעג ןייןנא? םעךטטיראוניגנא םאה םאך>רפקעלע
 םאװ׳לאיה ןיאןירעטז? יוו ןיטנע^יך םיא ןום׳ ןע^ םיורא ןי^עלפ
 ךיז.ןום טאה עלעקנײב רעך .עקװאטסיו פצנאג ידןיטכיולעב קבאל
 עגיוײא טגעלם׳ם ןעוו - ןעמולכ עםםאהקאסוע ײלרעלא ןיכעגיג םױרא
 ןופ רעלטםנןר עלא .ערעךנא ןיבע^יםױרא רע טקלפ ןיםיך בא
 בא טנעןריןטינ ךיז ןיכאה (*,קײאםסיײ יעד ףייא קױיג קגײו יםאװ)טלעוו רעך
 עלארימ -.טגיל אךסאוו ,טײכרא עקילטםנןר יךףיוא טא1ןי(רןר
 ןיןלוב נוא ןעינןכ דץז ץםךאך (עקילגו• יד יצ רעממארמ רעעיגבעמא םיוא ךיז מפור)
 טםנוקליפיוו/רעטםײמןיסיורג• םעךוצ טכךוםנערהע םיורגטימ
 ףיוא אטיזעפאנוא,עלעןךנײכ ןײל,ך םעךןיא יטגײליג ןייךא טאה רע
 ןופ טײבראי יד ןיא טגײליג ןײרא טאה רע םאע המכח ליפ יך
 ןעהעז טינ ריך ןענעךירין? ןעוו ,טאג רכיל ןעכײלג םאיך - .לוטכ>
 טלעוו עכילרעךנואװיל ןופ רבא ,טײקסיורג םצע ןײך ןענעקרע נוא
 םירס ״ס)טגאן. .ךיעעל איכ^ רעך יון ,ןענעקךע םאועפע ריך ירימ ןיענעק
 נוא (חלא ארנ •ם יארי) לעמיןך םוצ ןע^ייוא עךעײא ףיוא טביוה (םניני#
 רעוו ןיךעטזע עלא נוא ןוז יך ןופ םײברא עכילטיסניק יךףיוא טכארטאכ
 הזעמראסעיפאדפרעסיור^ רעךםיוא טכור וןיפא^עכ םעלא םאךטאה
 רעפעזעאכ םעך טאג טבײהך? (יגיחלא ׳ח ימטיר , •> ריםים םילירת ץא) ונכר
 טין ןיכאה םאװ עכלנהאי וליםא (יילײ םידהל ײחת״הי) רעךהיכ גוא
 יװ,למיה יד זיא םיאך,לוטזע םעךןיטכארטאכוצפאןלעכיוהאזא
 ריא ןען; ,לוטוע םעטאן זיא לםייך יר (יא״נ םימשה) טננא; איבנ רעך
 םאװ (םײברא ענילרעדגיאײ יד) ידאלפ;הסכך ד ןיטרארטעכ טוג רטטלא;
 ריא טפראך /ילײ םײה ן׳י״זײ)דךע יך זיא םאך עלעקךיב־םופ ןיא טגיל
 רעדנואװ'יך ןופ גנונױטזעךע ןיים טכךופ עךקעי טיון ןיקוב ךיז ךיוא
 ןעהעג וצ זיא םע ה^כח ליפיװ ,טםאפין זיאי אך םאװ רעדנואװ רעכיא
 ר^ינויא טיך ראפ׳מ םאװ לירניךעק רעךנמ ןופ .עלעזעךג'רעךעיי'קא

 םםלא השעם ץינז ירעש
 ןיםיאך ריק ניא ,םעזןינ לעים יוזא םיא סאך רעהא זי$ טאה רע םאװ ע־דןך עלא יך

 •״י״ י* *מײי־־י^יי׳ײ
 ןןמײלנא זנוא טי? נוא ,ןערעלעי טבױרענ ןעװ

 מ רע ןע
 טבפליג

 ^נא זניאי טי? נוא ,ןעירעךעי טפיורענ ןעװ
 דןא; שאה רק ןעןו ■ןאקי; חבישןו שא;ד רע',ט־ועםטנןי;יין ת״ישה טאןו 1 ןעםונל לײם



 מ .' םימחרה בא הנחת
 ,ןרײווצ טימםיוב רעםייורגא םיחא טײנ ירערך ןיא טליוםוצ״טרעוו
 ןעןריוו(ררפוצ טלחם עךעײמ ךילרעי רהאי.םיא ףיוא טםקאונםפםאױ

 ■ םאווםפןרבןעךדאן רעךיוו טני? פלעפע רעדעיןיא נוא ,׳ןיענעמ םעך
 ,טכור^ו זסימ םיובא ןיםןהאונ םיורא רעךיון קק עךדא;רעדעי ןופ
 םפיהמכך ליפיװ טנײס .ץינעךןא ןא רעטײונ נוא רעטייונ יוזא נוא
 ליפ יךנוא .הזפבי1רעךףיוא םאונ םיאורב ןענא;ליט יך ןיא ט;יל

 ױ ןיא נוא ,דךעך׳ד ןום טבאךנ ןפמ םאו;יןילאחעטאמ ןעלקיטרא
 טגיל םפ המכךיליפױו טעךרעוו טנײך .םי.ןינן םאוו םיאורב זענאילימ
 ,ןיטענאלפ עלא נוא ןוז יך טימ למיה יך זיא םאך ןײלא ילוטזפקא
 םוצ טכךוםנעךהע.טימ ןיןכוב דןיןנוא ןיךפװ טניוטזפךפטינ ןע^ ףךאל
 יוזא יורפי עכאװשי ךיא ןיבטנײק זרעלטםניק טלעןויןפגילײה ןיםיורנ
 ,טא^ רעג:טכךאפ םורך .ריך ןיגע,ך טגיךנ:יזיג בא.ך נוא ןפוויג שיךאנ
 ענײמ ףיוא ןירפרט טימנוא ץראה ענעכאךבוצא טימ ריד ךיא טפב
 נוא ,טםניךפריךיןפגיך וצ ןחאה קימ ןעגךייך טםלאז וד זא ,ןױיוא
 וטםלאזהעהא זיב דניגוי ןופ ןאטיג באק יןיא םאװ םי׳שעמ עןײב עלא
 יוו 'ןיךרביג טנײך ןיב ךיאיון ךײלג ןױלאז ךיא נוא ׳ ןילאפ ןיזאל

 באה ךיא םאוו ליואװ ךאךטםײןו וד ןיפך ,דנין ןופ ןײך זיא םאװ דניקא
 ןיגילײה ןײך ןענרעצךפ וצ הלילח ןפװיג טי.נ זיא ,ריך ןע?ך טגידניזך
 נוא ,טכארביג טיב םאך טאה טײקשיךאנ ענײמ רונ ,ןעמאנ
 ןײמזין<',טײק9יורגןײך טקניחאב םאווטפ ךיז באה ךיאזא טאפ;
 טײקשיךאנ יך ףיואי הטךןך תמיא באה נוא ,ןיבאךב וצ ךילקפךש ץךאה
 טינ,ןםלעה רין? טםלאן תונממרןיױ טע^נוא/ןאטיג באה ךיא םאןן
 הלפש'עכלפןא ,טײקזץיראנ עכלעזא ןאט לא$ ןײק ךין ןידע,ך םוא
 ךיא נוא .דגאט^ךאפיןא ןיטךעטא ראפ רונ ןעםאפ ײן.םאוו םישפמ
 ןױ?יוט יך טםניפפיוד זא .םיטסרןדםך ןיםיו־ך ןייךףיוא ןוחטבא באה
 ןיטיב ריך וצי ךיז ןירפך םוא ןילייון םאװ יך ןײז לבקמ הבײעת ןופ
 ךיא םאװ ןירעךט ענײט גוא טעביג ןײמ םענראפנוא ,ןיצךאה ןיצנאנ

 ןײ* 'י*ש • ספלא חסיעם ,
 ץזןיזן רונ טער שנעמ רעך רעבא ןעװ סא\ו טךמײינעק רעךןיזז ךא;ניא טבעלן
 • • 1־־ ? זיר*-1 י • ־י 1 יום םיא ךןיא בא.ל ראןרעל ,טײהןעבךאךרע? םע רע טנײט ןיצראה מא נוא זײלא ליט נ,א זייהימלי* יל 1אז? ■ממ ט*ל י?

 • טױ ח^ושת ןײר טאזז רהיאי רעבא .ןעיוגינ לסים
 ־ויואײו ןילנףן ח?ו0ןו ןאץ ןע;א? ט$נ׳י יין קקל^ ,ט^> יין |י3אק .1אן?י> טינ
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 זא טײןלגיהור טימ הםנךפ ןײעג.רימ טםלאזנוא ,ריר ראפ םינ ראם
 ןענע,ך לאז ךיא נוא ׳ ץןאה ע?ילייך?א טימ ןעניך ןנע,ר.ריד לאז ךיא
 .׳תוביוט חודמ נוא םימט* תאךןנוא הךות וצ.רעדני,ך ענײמ ןיד לךגמ
 ענעי ףיוא ךיואנוא־ טלעוו רעך.ףי1א ןיבא,ך תסנ יךןיפ לאז ךיא
 ,הניכשה ױזמ ןע״ינגךעם ןיײאה םאוו תויגךךצן םןךיךצ יך ןשיווצטלעון
 םע ןעןן םיתמה תײסתיוצ ןיכאמ גיךעפע? ךאנ רעךרימ טסלאזינוא

 • יזמא ׳ונימןבהךךמפ ןיליוו רעם־ג ןײך ןיד טעו; ״

 .ד;װיג.יך• ןיטיה ראפ וצ התעו
 םוחךא טויב וד םאװ םלוע לש זנובך ךיך טעב ךיא,םיהלא ׳ה אנא
 ־ען ךיאיאוט ךנאה ןײד ןיא ׳יחח דיקפא ךד;ב רשא* /ןיךב ""
 וט יךיא יזא'נוא ,ףאלש ךיא זא טײצ רעךי ןיא המשנ ןיימ ןױפלאה
 ךימ טסלאז אוד ׳םימחךו דסוך ריך ןופ טעב ךיא ןיבאװפיוא ךיז
 ץגיוא ענײך ןיא ןוך ןעגיפעג לאזגןוריפ ןײמ סאך ׳ געט עלא ןישםנעב
 ץימ ןיא ןעמוק ןײךא׳טינ אנטחי)טײקנאךק ןיי,ך הלילח לאז םע נוא

 (יג׳טיה רע״יא)ליצמו ד£ווש דעןנוא טזיב םלועילש יונובר וד םגה הױה
 דעךםאך(ס'״ב־־׳חרית)השודקה'הךיות דעך ןיא ןעבירשיג וטםאה ךאך

 םאוװפע דע טאה רעמאט ,םיסנ ףיוא ןײז ךמוס טיניךיז לאז שטנעמ
 לש וגויבךירעךםיא טדד *׳ ךך טיה שםנעמ דעד ןעוו נוא .טץךנױרעפ
 יוו״יןעפיוו לאז״ךיא' ,תעך ןע,ךנעש דימייץוא'טפלאז וד ,ךיוא םלוע
 ענײמיןופ דנוזיג םעךטימ דנוזייג םנאמ ןײמ .ידנוזיג ץימ ןעטי״רוצ
 ריל ןעניךוצ ישךקה תךובפ וצ חיכ ןיבאה ןילאז רימיםאך ,ךאלךעךניק
 ןיטינוזינאיןיא סאך ,טבײלש ם״במר רעגילייה רעך יוו ,םימת בלב
 תועטא ןופ טײוו ןײזןעךנוא ,רעטסעפןיך לכיש רעך ן'אך,רעפדעך
 םאוןןיטײצ עגיטנײה ןיא ךאנ טךפב ׳ רעפךעך רעכאװש א יך רהעו־נ
 ךיזץבאה ןעניז ץא קראטשןעמ יףךאך ,ריעמש רעיױ יזיא הםנרפ יך
 ,ױקלחכחמש״ אץך וצ זיא'רךיע רעךנוא ,ןיךךאטש וצ תוחוכיד
 ,ץםפיטוג ריא ףיוא ,השא עטײװצא ןײ!אנךמ טינ חלילןך לאז ךיא

 ספלא השעמ ןןיצ ירעש
 ט$לעח ה$ו8>נו ,ת׳יפיה ףנ;(<ן .הבוזעזו ןאט ךין זיא רענײא ױו ןעקילכעג םאד זיא ,טינ

 52״ *נמנדען זים'־1פ יעץ!ןעבלא^ •ינא׳ל 1'א ץ# ץטיוטא סלאה ג* לבומ
 ,ןע^על םענים סייג יד.ןיא הןיעת יןאזןי־יצ הט

 ניבײא םעעזנ יעלא וצ ןייז חכוז רפ טעװ זאד ,נאןג עלא טםײזו סאך



 דכ . דנומג יד ץטי.ד ראפ וצ .דנחת
 רא; לאז יןיא ,גנחיצ עךיא ףיוא נוא ,םישובלמ ערעײע ער.יא ףיוא נוא
 םםעוו וד סאוו םען טימ נוא ,גנורי??י1א ע^יךיא עטוג ריא ןײז אנןממ
 גיךנעטזע ןיךלאז ךיא םאך-ןעײךם דןיז 'יןיא לאז ,ןײז הםזמ ךימ
 ךיא / ןיי1 טינ (1 האנשו האנ,ך ןייק.לאז בוטש ןײמ ןיא נוא ,ךילײךם
 טינ הללק ןײק.לאז םע ,םטכעלש ןײק ןופ ןפסיוו טינ הלילח לאז
 טימ ןענײז רעןײוו בור יפ לע 'לײונ נוא ,זיוה ןײמ ןיא ןעמוק ןײרא
 ןײמ ןי]ךראטש טםלאז וד ׳,ע״שברךך ךיא טעב ,תועךעכאווש
 רימ ןום ןעקנאךיג ענעבראךרעפ עכלעזא ןענאק לאזךיא זא ,'לקש
 יהםנךפ עפש׳יןופהכךב יך קהור ןענעק לאזםע םוא ,ןיםײרטךאפ
 א טימ הןךךצ ןייעג ןענאק,לאז ךיא םאך׳,בוטש* ןײמ ןיא החליןהו
 ענײר טימ ןאט הל?ת ןילעטש קנאך ךיז לאז ךיא נוא ,ץראה עכילײרם
 :הלם ןמא ,הבוטל ונינל תולאש׳ל ל?ןײ1אל5ם טםלאז ודנוא ,ןעק;אךױ

 ;• ׳ •... .(הלםת תעשב)תוב^חמ ענײד ףיוא הנחת י־תה ;׳ '
 דך ראם רימ ךיא לעטש קערש םיורג טימ ז טאג דעגיטכראפ

 ־,ןשנעמ ןופ ןעקנאךיג עלא טםײוו וד לײונ י,ןײ1ללפתמ י5
 טכאךט שנעמ רעך םאוו טינ ןיםײון םיכאלמ עזפםעךג יך ןופרענײק.
 טעב .אטינ םינעגראיחאם עתיק״זיא ריך ןום ,טםײוו.ןײלא ודרונ
 תובשחמ״עטט רונ 'ןיטכארט גיךנעטש לאזךיארימ ףלעה ,ריך ךיא
 ןוצך רעתלײר ןײך יוו ןאט םעטיוג ן׳יגעוו נוא ׳טײק.גיטכראפ קיך ןיגעװ
 ךיא בא,ך ןעקנאךיג עטכעלש (יתאגש'םישעם) טגאזךלמה דוך יוו ,זיא
 טךפבו,בי?ךיא באה הךוית ןייך ןוםןעקנאךיג יך רונ /יתבחא ךתריתיחעיפ
 יך רונ ,ןעקנאךיג עךעךנא ןײק ןע^וקרא? טינ רימ לאז הלםת תעיש?
 ' ♦הלפת יזמיש ךורב י.ל5פתמ ןיך ךיא םאוו דעטךעװ עגיילײך'

 ♦ובוט המ .תלפ;ר
 בור$ ינאך:(אלאךועי ךיתונכזעמ ב׳קעי ךילה^ יובוטהמ
 זעיא אךקנזע םחדבא תובזבי .דןתיב אבא ךךסח־

 ןייי ירעש ספלא חשעס
 ףיתונכשמ ניקע! ףילהוא טוט המ (א 6ײד טזנײלכ תובא יק־* ןיא אןה רעך (1
 זנוא טןיא זאפח ױ ,לאישי ,זפבוללאװנדואתהו״דײג״דאנקמ
 י •י ־ . ״"■ ןופ ןערהאי יך וצ טמענ ,טביז׳עכהע ,דובקהי

 רע?י?יזעבזמגא :ל#קא טים ןעלעלקרפ םאך ןפלןךו ריפ '..סײןייל ןמנ׳נע?
 לאז ראןןאלנע^ יעל זא גני־עמ מ׳־ק יטיה .עך?ע־* תןז ע״קםין* ןדז טא?

 ׳,'׳ ןחן״ \ •*. ־ • • •
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 דקענש קחציתוכוב,ךעךקי לכי.ך לאדוחתזעא ♦דםחח

 בקע^תוכןב ,ףתאריב ♦ זעודק םוקמב ,חבומה יבנ לע
 *:.דוח םוקמח ארונ חמירמאזע

 תםנכה תיכל אובא ולא תובא תזעלוע תמזב ם״יוע לע
 ןױבאה תלשת ית^םת הלפת םתוכז־וי ״זןינםל ללפתהל
 דןון&ר לע רסכל אזענתתו הללתן ׳ יףדובכ אסכי ינםל ןוצךלו םימםדל
 יתאנזע םיםעם ׳:הבכיס אליסבזמה לגן דק.ות דימתו זעא :הלס ןמא
 :דןךובכ ןכזעמ םוקמו דןתיב ןועמ יתבהא הוהל :יתבהא דןתךותו

 ת? יי זןל יםלםת ינאו.:יזעופ ײ י;םל הלךכא הערכאו הוחתם^ י;$
 :דןעיזעל זשאב יןנע דןךםס בךב םיהלא ,ןוצך י

 ♦ ובוט המ הנחת
 ץא םאך ,גקפיךיסלפציג פגייד ןענ;י1 רעייט נוא טוג ױן ״םוט חמ
 וצ ףיוא ךיז ןיבײלק רעטכעט עזעיךיא ואוו ןילוזע ע^רעכײון יך '•
 ,לארזעןרעטרע עלי״1 עזיײר.(,'*י פ״״יעאח מ* •יגיײ)נוא ׳טא;ןיביול
 ןעמוןרטײל םנאימ םאוו םיזעךךמ יןר? נוא ןילוזע ע^ילײה יך זיא םאך
 ןעמ םאװ) םידסה לים פגײד טימ'(ינאע .ןענוןאד נוא ןענךעל ןיטךאך
 י1צ זיוה ןײד ןיא דןיא םוק (םישרדם יזינ ןיא ןילוש קיוג תילנ ןיא .נוא םביולרז
 ןיםוריג טרעוו רע םאװ םהרבא רעטאם רעזמא תוכזבריךראם ןיטע?
 ןיזענעו״)עלאטימםעטוגלים רעײזןאטךטאה רפלײװ/דהס י^יא״
 רעזינוא'תוכןב לךיה ןע^ילײה ןייך וצ ןעקוב רימ וט ךיא'(היחה^א)
 ףיויא הךקעי רען וצ ןיךניך טזאלינןךך טאה רין םאװ ,קז־ן?י.רעטא^
 תינ דעד .יא •״הנאנ סאײ)״,ךךומ״ טךא ןיגילײה םעך ןיא חךזמ םעך
 רעזנוא תוכןב ,םכךום עךרןן טימ (ךתאךיב>-<ןיראוױג טייניג ןיטראיד ■׳דקםח
 תיב ןופוטרא ןען;לײס םעך ןיםתיגןא טאה רע־םאך ,בקפנ רעטאןג

 אך טךארע;יט?ךא§ו ןײא ראפ םאװ ״אךונ״ ןע^א; םפךטימןזפךןרמה
 זיי*

 עלא ראס ץגא; וצ קראױיג טלעשקי?
 זיא גיליך ױו ץתיװעב מ םוא ,תול?ת
 םאך ,םי^ךךז? יהק נוא ןעלהרעי עיךעזןןוא
 זיפ עךנײש רע^םעךן רעך ע#ךך םעלב

 יד ״'

 םםלא חשימ . .
 דןיז טעװ םע סאו)ןיטגאזןעךיד ץ?אה ןחע.ז

 דןך טעוו סאך ,עעעםיא רעך ץא ןיךעךאן
 רע סאװ טלע;חךיד יד ן* קנעןעךג?

 ןיילא ■שצטיזעבטוג רעך ,ןעלהא^ ף־אך
 זיא סס ,דנאלםיוא ןיא ןיראפי? קעװא תא
 רעצמדע^מינ רעך זיא ,רהא;ענינײאקעווא
 יך נוא ,טנאםעך ןדניוא ץבעענסיו* טאהרן םאןז ןובזיחןז טןעךאקנ נוא קםןמן

 ענידעכיוי



 הכ ובוט המ הנחת
 יאפ ןד ל.ל?תן? ךיא םוקתובא ע^ילײס ײךך ך חוכז? ס״זעבר ן זיא.
 תלםת ןײמ ןײ] קמוניגנא לאן תוכן ר?ײ.ז ךךודנוא ,הלםת ןײמױיך
 תונברןך ך קמוניננא טםאה ודיון וזא ,ריךראפ טיןרגילפפייג ןיטוג וצ
 ,ריךײפטעין ךיא נוא1 ,זעדקמה תיבא טאהיג ןייאה רימ תעכ
 עםיורג ןײך ךךוד ,רימ רעםםנפ ןליוי ןיטוג ןופ טײצאןיא ,טאןו

 ♦ףלי-ל ע^נכיךא טימ ,עךאנע^

 *מוט המ ךאנ הנחה עײנא

 ״וכוטחמ״קוםפםעך ךאנ הךות עגילײה ןײךןיא,םלועלעונ1בר
 נוא ןילוזע ך זא טןקײל םאך ״ױטנ םילחנכ״ ןעבירשיגטײטמז
 ןענײן ןענוואך נוא י ןענךעל רעךניק עזעיךיא ואװ״ םישךךמ ית?
 זיא קמ ןעו) ,ןזענעמ םען קגינײךםאוו ןיכײט עךנעםילם וצ ןעכילק?
 ק?ײלג םאך ,רוהזפ ןעט טרעןן ךײט ״ןיא לכוט ךיןזיא ןעןן נוא אןנן?
 ענך ךרוד אממ זיא שנעמ׳ רעך ןעע ,שךךמה תיב רעך ,לוש יך
 ך םאוו הךותטנירעל רע ,ןענוואך ןיא קךאה ןײז םי1א טםיג נוא דץן
 יך נוא*הוצמא ןים טײקגיטכיוו ייך קהעזי יוצ ןיגיוא ך גיטכיל טכאמ
 ןײ1 טימ^טבאמיג לפזעיךיחטאל רנן ױלי ,הךבע ןײא ןופ תולפזע
 וצ טםעם ךיז טםילשעב נוא הטךח טאה נוא יגנורהיפ ןיטכעלש
 רימ זא דניז עליא ןופ רוהט רע״טרעך םיישעמ עניך ןירעמעןראפ
 ראפ םאךרימ ןעהעד ,דײך עגילייה ענײך ןיזןכארטאב רעפיט ןעמע;
 ךײמ ןיא טײמזע םאןן שקמ רעך יון יוזא ,טיגיל אך רםומי רעגולקא
 ,ךײט םעךרעםיוא זיא מומ רעך ,יפאק/ךרונ רעפרעקןינןנאג 'ןימימ
 זיא םאך רעך ןפײלג םאך״האמוט ןײ1 ןוס רוהטןךעװטינ ךאךרע ןעק
 .ןמיורך ןיא זיא ס־ומ ןײ1 ,פאקז ןיך רונ שךךמה תיכ ןיא ,לוזע ןיא
 1■ ־ י■—*!■-י*ײ8ײ>--1 8-1■——■1 . - *.1 . ... . , . , , ——

 םםלא השעם
 רעך ,ןילא^ךעך םהיא דע לאן ענירעעדי
 לים דעיךןעזױנע?}םהיא טאה רא^אךנערא
 ינקעדינ רע שאה'רעײזע םעך ,ןעיואנםיוא
 ןיםיורנא טנונאלסרעם טאה רעי ,דןעל3 טיה
 םאך .'ןעכיילן םאל נוא ,םעניירך א /ןיטרא;
 טאה ,ן־^ א ײג ןהעזיג ירע טאח םעלא
 רעך.סחיא טאה .ןהאטינ יןא; םהיא רןן
 ןײן ןע,י ץיא ,טךעםטנעינ רעגטיזעןטט
 טש,י,ד יד לײןן ,ןעטהעננא טינ גנוגעכעך
 ר^א * ןנעו1,ד$^ז.1*ד*נטק*מי;ט9 ןאן

 ךיי

 • ןױצ ירעש

 װנ ןידיא ד טמהידע; טאה ,ןיךיא ף
 ןעלהוש עךעף ןופ טײןכקלײק ך טי?
 וןךךוא ובוטו הז? :טגאץגג טאוך נוא
 ל׳זח ף יװ . ,לאר1עי ףיתונכזןיפ בקע:
 דע טאה םאך זא טךעלקרע יזןוא ץכאה
 ית? גוא ןעלחוש עךעז^וא ףיוא טנײמיג
 קמ^םעךדיפקגאן רעהכאג * םישךךם
 מזאםע םןײה ",רב ףדםס״ בר? ינא)

 ןיחעסזדנגו



 ובוטהמ ךאנהנחתעײגא 5ס
 ראגזיא רע טניכעך רעצועןיא זיא ר? זא זפםעגךאפרע ,רמולכ
 ײג טרפבו ,דײר עטהייפ ןידײב וצ ךי.ז טביולךע נוא ק־לאמ ן׳פוא.
 נ א ערה ןושל ךאנ טרפבו ,הרותה תאײוק ןיא רעדא ץ״זעה תרזס
 וצ ןןרךיװ טינראג םיא ףיוא לוש ןופ טײ,רגי?ײס יך״ןעק׳תןרולסמ
 רהטמ זיא ךײט רעך ,ךײטא וצ ןעכילגיג יז זיא םורל ׳םיא ןעגינייר
 ןיאטקנוטיג רעטנואזיא סומ ןיטימ רעןןעק.רעך זא רונ ;אמט םעך
 נוא פאק ןיטימ לוזע ןיא ןײז טינעמ רעךזומוזא '.רעםאװ ןיא ןיצנאג
 בקעניוץ ׳טאעיךך טעפיג רע'ואװ ןיטכארטאיז ףךאך רע ,חומ
 רעך זיא גיטלךאפ יוו הא (וחיחםיקמה •סינ הפ> 'טגאזךי טאה וניבא
 שךקמ/זיוה עךילטעג יך זיא םאך(סיחלא תינ םא יכ חו:ןיא)טךא רעגילייה
 עניי1 ׳ןענוואד'ןײז םיא ףיוא טקךיוו ןאד ,(־־׳יקמה ״יב ץילק ר־י)טעמ
 ׳הארי.נואהןהאטימ ריא ןיםיגנ^ נוא ץראה ןײ!ןכאמךײוו.׳תונחת
 זא קקנײדיג ןעמ לאז טפעשיג ןיא׳ בוטש ןיא גידנעטוק וליפאזא
 ןאט נוא ךילךע יןילךנאה י ,לעקינײא ןײא ם׳וניבא םהךבא זיא ןעמ
 ןירעװןנמורפ יעכאװש רין? זא ,םײוו ךיא יוו יוזא נוא .ןישנעמ תובוט
 תעב יטרפבו ׳ לו״ש ןיא ןיךײך ןופ דנין עםיורג יך ןיא לשבנ ליפ רעײז
 רעיך זיא םעך ןופהךבע יד. םאווי הךותה יתאיךק נוא ץ־ישה' תרזך
 עעיד ןעמענ ןײרא ןיפלעך רימ טםלאז.וד ריך ךיא טעב ׳םיורג
 ׳ הךבעעכילקעךש יךןופיךיז ןיטיה יסיוא ׳ןעקנאךיג ןיא דײך עגילײה
 ןופ דןיזיןילאז ייז.׳ רעבײװ עגיךעביא יך ראפ רםומא ןײז ךאנ לאז ךיא
 ךיאלעװ,ילוש ןיא הענכהנואץרא ךךךטימ ןיציז.וצ ױוןענרעלרימ
 נוא* תולפת ענײמ ןיךעךי וצ וטפלאז ,ך יתיכזבו ׳םיבר הבזמאיןײז ךאנ
 ♦ןמא׳רעךקק ןופ תחנ נוא ה^יוביג עגץךגא ןיבעג רימ טקלאזיניא תונחן־ו

 - ספלא המ׳עם . ןוי* ירעש
 יצ וןאנ ןעװ נוא ךין ןופ ןיךעסעךגא

 'ןא ןעמוק וצ וצ ףילגעזק טינ זיא ידןלםא
 ךלם רעד טאן נוא ,עםינבױלרעיקן
 עךאנג םיורג ץין טימ םיהלמה יכלמ
 ןײןןיא ןײנ.וצ קירא טבױלרע ףימ טאה
 רעהאך ,לױו ךיא רונ ןעוו זית עגילײה

 עםיורנ ןײן ריפףימ עיגק נוא ףיא עגײב
 טינ נוא .מבךופ עךהע טימ עךהע
 עםםאךנ סייא ראג ׳ץי5א םכךופ סעלא

 עביל

 רים יטסעוו שצע.ל ,טי; םאך ףראך ךיא
 םיוא יגםוק םע ילים ןיצנאג ןיא ןילהאןמײ?
 טינ ןעוונוא י׳טונ זיא'טלענ עדנעךא יך
 רעך .זיא לטיטנ רעך .םױרא ךין בײלק
 ׳ןב^א רמ טלעוו רעך ףױא זיא ש;>מ
 נוא .ת׳ישה רמ זיא תיבה לעב רעך נוא
 טים רמ,עךנעךא ןילהאצ ףראך טינעם רעך
 טזייוו רע י .םי?וט ם־ועעמן תוצםי הךות
 רע םאוו מישעמ ןופ ץבשך ןיךננאנ ןי־א
 טינ קסענ ןובטיה םעך רעבא ןהאזײנ טאה
 טאה פאך לײע ',הלנ׳־מ לש ןיך תיב יך ןא

 ךע



 וכ ♦(ןעגראמ ירפ עלא ץגא> וצ)איבגד וד;ליא ןופ הנחד
 גנונעכעך םעך ףיואמנינ ׳ ןיטלעון עלא .ןופ רע,ד ,םימלועק ןובך
 תונחעו ערעזנוא ראפ רימ ןיגײל ׳ םיןוט םיישעמ ערעונוא ןום
 עסױרג׳ ענ;יד ףיוא ךיז ןעיורטךעפ. רימ רונ ,ריך ראפ תוזעקבו
 גינײמ רימ ןי?א,ך םישעמ ערעזנוא ף*י1א לײע ,טײןרגיצךע-ךםיךאב

 .דךע קיטשא ןופ ןענײז רימ ?ריגן ןענײן סאוו (ינ?הם) ,יןעיוב וצ םאוו
 עםיורג יך ןיגעק ןילעל רעצךוק רעןןוא טאה עךךיװא ראפםאוו נוא
 לייוו ? םיךםוך עךעזנואיןיבאך עךךעווא ראפ םאוו ינוא ? טלעמ.עגיווע
 טימ ןעוט רימ /ןיגעװ ןיצונ־-ןעגײא ןופ ראג רימ ןענײמ עטםךעמ םאך
 ןילעװרימ ןעוו דםח ןאט זנואיטימ לאז רענעי יךכב ,דםךםענעי
 רעזנוא ךיוא רימ יןענײמ ןענוןאך'רימ 1ןעװ י'ןיכײלג י םאך י ,ןיפךאך
 ןיא״קםוע ןענײז רימ ןעון ךיואי ״ןיךעוו.ןיפלאהיג ןילאז רימ ,הבוט
 ןייעג זנוא לאז׳מ תוינפ לאמ טםא זנוא אײב יןיז ת׳בנגךעפ > הךות

 תנצמןאטוצ ןיךנעװנא ףךאר׳מ םאוװןיטפעךק י יל (ינח>נ ה?) .דובכ
 ןיקראטש"ךיז ףךאך׳מ םאװ הךובג יך נויא ,ךאװזע רסיך יןיוא זיא
 ,גינייװ ץנאג ךיואי זיא "(הריב/ןײא ןיײ ו* רניע םינ)עךה רמי.םען ןיגעק
 3 יך ךיואי נוא -.דנא,ך ןײז ןיא ןײרא לאמ ליפ״רימיןילאפ םחך
 נוא הךובג״ ץא םאך ,םעך טימ טריצלאטזע שנעמ רעךםאװיתולעמ
 ,ןמענרעביאגינײמךיואםעךטים ךייזיןעמ ןעקי,״המכחנואתוריטיע
 רימ יוו ,קילב ןױיוא ןײא ןיא וטםכעךב וצ רובג ןיטםעךג םעך לײוו
 ןירפע חײ8 יםעןאטזע יװ קךאטש יןענײז. םאװ ןיזלנעמ זא,ןע,ךעז
 ןיוש ךיז ןעק.טעיה ,געט ע^ינײא ןיא ןיבראטש נוא קנארק גנולצול?

 ראפ םאוו עןלעז םאך נוא ? הךוכןז קיז יטימ׳ ןעמע;רעיזיאי שנעמא.
 ןילאפןײךא רע.ןעק טונין? ןײא ןיא יזא ,טײקכײר.יך טאה עךךױוא
 םאךגוא ♦ לתא־םיא ןופ ןיךעוו לאז םע םאװ קילגנוא ןיסיורגא ןיא

 . _ םפלא השזס .
 ,העןת ןום ךאן ענעי ,תא;ק ןיס ןהאטין ר?
 טי;יץלא רעבא י ,יןינעון' דובפ ןום רעדא
 רעך ןום ךײלן סיה ןעם שןנײה /םיסןע םןןי?
 ,טײצ רעך.ראס טבךאז;ול'נוא,םיורעה חךיך
 ןיו׳זיצום דובןהו חנאתהו יחאנקה טןײמ םאך
 רעך ןום טהענ רעי ,םלועודיןם םךאה תו<
 ראם רעך .טײ¥ רעך ראם קעיוא טלעך
 םאױ ךאזי רעךעי םאך ןהען טינעס רעךי זוס
 םגן ,םלםוץ ם#ל' ץלא ןידיףראך' ,טוט רןן

 .טײל ניא טא;ןיזז ןילרם וצ ןילאן
 זי*

 ... ןױצ ירעש

 ,ךיב דןיא עןײ3 ןעןחאה םענופ עביל
 מםײה ׳טי יתלפת ינאו רים ןעגאן יץןא

 םאל ;,־ײב רעך טןיא טעביג ץיס ׳םע
 ראנ בנאלךעפ ןײם ןעלליפרע לאן םאג
 א ץא ןעגנײרב םעטונ טעױ זץם םאןו
 , ן׳ףהװ ײאב ןעניפינ ורים איוו ,תמא
 סוצ םיא׳ טאה םעטקעלט* ענײן םאך
 רעבירעך ׳םקאךבעגיקיל/ןיטםעךנ

 קנידנע



 איבנה והילא ןופ הנודת 1 - , 62
 םאוןלײוג ,המכח ןײן מיג? ןעמענרכ^יא טי;צינע^א ־לןד ןפקחביילך
 וטםנעןרךיוא *המעול ןײד ןיגעןל םימ;ה עליא ןיבאך עדתיוןא ראפ
 עטםערג יד 'םאוו טײמןננאלקא ןיזעקגןא ,'ףי1א . הללוד ןי,ךיע
 וצ״םיואיםיא דנאטוע־םיא 'ןײ1 טין ןילאז. םימכח נוא ןיךאסעפאדפ
 קזאלךאפוצ םאװ גיקףןה^כח רעזנוא ףיוא רימ ןיבאה אזלא ,ןילײס

 רימלי־יונ /תונמסר ןײר ףיוא רװויא יןיז ןפיורזפחא5 רעזנואנוא/ךין
 ד ךרײ ריך טימ ןידנוב ראב ןעניי! רימםאו;׳קלאקיחיד ןענײו
 ןײלןוםרעךניק ד ןפ^יד רימ .ןיבעגיג ונוא טםאך חםאןן הךות
 גךאב םעך ףיוא ןיךאװ^יג וצ םיא טםאל וד םאוויםהךבא ןעטבילױ
 רעכלעך גקןדצל ןיז ןיגיצץיא ןײן ןופ רערנןך יך ןענד ירימ ׳החומ
 קיךי יןיגעמךדןיךעפפ^ ׳חיןןמ םעך ףױא ןיךניב טואליג ךין טאה
 ב,רסנ ןעגילײה ןײדיןופ עךניײמױ יך ןעניד ריימ .ןעמאנןעגילײס
 סאוודײרפןײד נוא טביליג יםיא טםאה ח םאוו עביל יךןיגעװ םאןן
 ןעמא^ןזפימ ןיפחיג םיא וטםאה טײרםינ םיא טיימ ךיז טקאה ח
 רימ נוא הטומ יךך ירימ ןעמענ ^םורך (דניפל) .ךורוטך.נוא ׳לאךצה״
 ןיביול וצ ׳'ןעמהיר וצ נוא ריך ןעקנאד.וצ בוחא רא© םאך.ןענעכעך
 .ןעמאנ ןײךוצ־ קנאךאנוא טעבי^ביול ןײא ןיבע^ נוא ןעגילײס־וצ׳נוא

 סםלא חשעם ןױ* ירעש
 ר? שאין יהילא ר5סןיא(1 יסלפהךאו ,ןעגאזרימ נואריךןענףנע

 (א*כם> ׳מןלא יגך ןא ךף יײע זחםח ברב םיהלאיתצך תע ײ זזל
 וײז טיעװ יא1׳9 םזא זא ןיטראד טײטטי . י '׳־ . ־׳, ־ ״ * י ״ ײ *•
 ^ףױאןעיובריסזאחןחתידקזלל^תם א1 קבא׳ל יי־?לי1ינוא .זק.שןתמאב
 עגילײח יד [ים ידניק.יד קניד יימ םאװתזכן עךעמוא םןיא גילײה יזו ןהעעןםיורא
 ןהען.ןעם ףךאר ,סקעין קחיןל שרךבאנ תוב!} חמ רעהאך ׳ םישךךם ית? נוא קלזװש
 טײה ׳תודו? ע־מײז. ךיו זישא*> ינז זיי״ נילײה ׳ךיוא טראךי דןין שנעמ רעך

 ,זייןלאהעב־ײסינוא ןישא ײס ׳ גיטכראם ׳םילן?ך םיךךך ןיפ טךאך ק^יל
 ןעוו ייניױי .'*תםא ףיזא חךום, ןײא ןײן גוא םוראוו ,תקולחת ,ןחה ןושל קש לנםי
 יזיז ןע? יאן י־ףגיז׳יראנ א לאסיי טימ ןע* לאז תולפת ד־ישאד (£א טלאה ־ןי^ן ד

 .*,^חיקממיןי^
 ךילגהאוןױ)<רעלע?ײ (אן?ין טאה׳ם זא ןײו הךיט רעשע? לאן־טרונ ,ןױעלעם רעט ןיא
 ץוביזק יװא טי;נוא ,<ןחע^ין טי; םאך לאן רעטײןו זא'ןײז ניםכיזךאס ןהעז ןעט יטעױ
 ןאל ,ןיןלאה ן׳טיה ךיוא רט <טײגױ זיא ןעם לײוו) תםא םעך ףיוא ןײן חרוט ליום
 רע?ל זיא־ה נוא ,תובוט תודם עלא וצ טנעהאנ ןעס זיא תם.5 וצ טןעןיאן יייי׳? קון

 .ןי־ןעון קםוניגנא מעןן 'תול?ת ד *8



 מ איבגדוחילאקם זדגדת
 זיא ךיל^־יל יף נוא ,ה״׳י*)ןכלס רעןװא ויא ופט ױ) ,זןוא תא להעון
 ״ זנוא זיא להאןן , (1 לײןןזן בךן רעמוא זיא ןײ# יון מא /לךזנ״ רעמוא
 ךיל;עט לאק י־ךו? רים ןינא; דןיווא נוא ןינךאןן-הירם עלא םאל

 רעןיווע רעל (יניזאאי׳ח)לאךםרי(קק״דיג ןי* ץיי* ס#נ ןיא)רעה (*(לאר#י. עם*>>
 דעד זיא טביולען (דיי*) '.טאגירעכיצזיא דעך תא (יול* ײ)ומאן רען;וא
 .גימןן ףרא ט$ױלי;זיא ט*?א#ךעה ןדןופ טײקבילךעסךגסאג ןופ ןמא;

 י (ןירערמ טיטץדמ ללפתט) תלמכך יר^ הנח^

 ׳ץראה ןײם ריך רא§ ןיןקין םיוא טצען םי־ק ךיא ,םלוע לם)ונובר
 ףיוא טינ םײוג ךיא רונ ,ןײעואװ ע^יור;ךיז ןיא טגאךט ך םאע
 ףיוא רעך$ ׳ ןיכאו עבילפךעקעןײט ףיוא ביוא ןיטע? וצ רעירם םא־ס
 ןשןיוט?)וצ נוא טגידנואװ וצ ןיב ךיא לײװ ׳המקן ןײם ןום ןי?א] יד
 דים טלעב םע ןיטיוטוע וצ ךיא ןיב ףט ןײס ןיא ♦ זיכאז עךײב ןיא
 עסיתגטיס ןי$ רימ טמוק ןיךראה ךיא רפךײא ןידליגרעךנױ ׳ הסנךם
 רעךעי ףיוא ,םיזרג רעײז תא עלנקפךקנאןך ך לײוו ׳םענעךעוו?)
 תא םע ״רעמערקרעסךעךנוה ןילא?אב תא ׳ טבע^ין עלע׳ןלים^

 עלעןכיטש ךקבאך ךאנ ךיא טלאך נוא ♦םיןוק יוו דעסעךך דעס טעסכ
 םאךרבא .טךעטאסע; תא םןן יוןךאן ךין ךיא טלאך עױאװעךעןל
 נוא׳םךםס תולימ;טיס קךעסאה ךד ףראד ךיא '.ךיוא רימ טלעם
 ןפײל ןעפױל ךיאייוום דסח תוליםג םעךקבעג בא ףךאך ךיא זא
 ׳עטײויב ך ןיא ןילעטזע ןײכא מא ביוצ)ך ןעטענ םיורא ׳ואװ םךעךנא
 רימ טעתךג םע נואייןיגיוא יל ריס טטאלם ׳ טינ ךיא גיךןי לאמא נוא
 ךרימ זיאםאך.טךאײןײסןיטלאה טינ'ןע,ך ךיאזא ,ןעסיווע;ןײס
 ןע,ך טײצ רעך וצ בא טי;םענעי ביג ךיא ןעוו נוא .םךוםל עטסעךג
 טםײמ ח טא$ דעןיל .לאמ 'ןיסײןוצצ ןיזײװ טך ןיגױא ענײס ךיא
 ןעמענךאם טי; ׳ ןיין ךילךן ליך ךי* זא ׳ הפך עבילךפ קימ ךאך

 הךיע יך טײמ יװ טט ץ;א;םײמ ךיא לײמ ,עןךיפאןךעךמעךפא הלילח
 ספלא חשעם

 •גך5 נוא # לךוג .קלח# עקיךךםיווו • יך (נ
 רעד ם#ו)םעך ףיוא *שזײװעפ ״לײןלמ
 יננא; •ןזחױ ן* ןועם^ ׳ד' א#ן רענילײזן
 ערשיחון> תובוט זויונ^ם ײיד <ח חוכרכ)
 קינ יצ ןי?ע;י) ת׳ישה טאהי וןיטנעזאר?
 ** חןוזו זיא םאל .ל#יץי ק?א$ 'ע$ל

 ןזײ

 . /־ - • •־־ ■ קי* ידעש ....
 טפור (לאיאי>םש)קוםפ רעןךוק רעך (*
 ׳םלס? תוכלה לוע תל^ר, ךד • -■ • ־
 יח״ ךלףייא ץיז לגקם
 ♦ ניגעך ןעוץלםית םוצ ןאסךעסןוא רעירט
 ןוסז^םא יף םזןאפף םיא ןי* תא ךיוא

 *ואיג
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 ןיפ קל רמ רד זא ,הךות ןיד ןיא טסןײלז* ת יװ ׳ םיורג זיא םעך ןופ
 קנאה ײז םאװ ,הלמ;ביל וצ רוניןדאװיג תםתסיג זיאי״לובם-ד רוד.
 ךיא רעךיװ נוא .ןיבעגיג בא טינ נוא ןיךעךנא ןייב רענײא טפאודיג
 טינטיג נלא רימ ײב טמענ רענײא זא ,ןײלא ךיז ףיוא םאך ריפזע
 טלאװ־מ זא לךור רעךעי'ןײמ',רימ טגאטיךוץךאה ןײמ טײװ יװ בא
 טיימ ןעמיקיג ןא רימ זיא דע לײװ,טולב ןענחי;יטלאױ ןיטךשי/םיא
 םורך .'ןטײןוצא ןביולגיעבלעז יך ךאך ךיא ףראךי.טולבינוא םײווזע
 טינ טיג־מ נוא ןידליגא'םענײאײיב טמענ׳מ* זא םימכוך ערעזנוא ןיגאו
 ןופ לײהיטא זיאםיאךנוא . טולב ןײ1 טםיגחאפ׳מייװיךײלג>א ,בא
 ןיבע^ באי טינ ןעק ךיא זא לאמ לים טםערט רימזא טנײה ,!החיצ־ו

 ראג יןעקךיא .רימ זיא רעטכקפ־נוא רעטיכ יװ ,טמ\רעע ןעמעוו
 ךיא לײװ׳ןצךאה ןײמ ןופןידע,אװ ך׳ןילײצ רעךטינםענףךראפ
 טכײליפ ,טקירךיג ןיב ךיאיװטיײװיוזא ןעםיװ ןילאז עךמעךפ טינליװ
 ןײולףראך׳מ נואיןירעװ טי־חפ רעל ײז ןילעװ ,םיאנוזע רימיײז ןענײז
 ראפיװי רעמ זיא ,טײךם רעך ןירעװםיאגוש יןעו; ,ןחעמש ערעםערג
 ,ןזראק רעטי? ןיימ ןיםיג םיוא'טינ ךיא ןען־ה ,רעטאפ ירעבילי ריך
 הלילןד לאז ךיא ,דנאה עטיירב ןייך טימ ןיפלע.ךרימטםלאז יוד זאי
 י־ך ניואןײלק זיא הנתמ רעיױיםאװמךו רמיײא'וצ ןעמוק ןא טינ
 ,ןשנעמ עלע;ארגוא ןופ ןי^יהךאזפרימ וטםלאז ךיוא .םיורגזיא הפךוך
 טרעװ ךךודאך םאװ ,ןבעג קעווא טױ נואי רימ ײבןיגראב יןיליװ םאװ
 ןיטיה טינ םעך ביל וצ ןיעק ךיא נוא ', ר^גנײא נוא״ רעגנייא ךאנ רימ
 ןעמוקסיורא הלילוך ןעקםע נוא ,טייןךכילרע ןײמיניוא טךאװןײמ
 הלילח באה ךיא זא ןיגאז טעװ׳מז .םזעהילוליח רע^יוךגא םעך ןום
 ןײמטםײװ.ע״שברוד ימ׳ןײ! טי>העש יך לאז .םניטײל* ןעמונ דא§
 רעךײא טױט ןיגנידגא טסרעביל ךיז שניוו ךיא זא ,ץךא־ן עןיך

 .טלעגי עשיזצי׳יל'ןירים רעביא הלילוך
 םפלא השעמ ןײצ ירעש

 נו* ;(אפה 'םלועל ק^ח םךין שי לאך&ײ ל^־א^ך ם>ןוע יןיוא׳ טיינ ׳קלן,רעעי*
 לרט ־ י
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 ןיי5 רך ראם טתװיג םיוא טצפ;פאקיןיא ,רפטאפףעניצדאה
 יןיא .ןךמאװ פבילרפפלעןלפנײמףיואןךאה רעטיפ י׳ : ! *"
 ,טגיטײװ וצתא המשניןײןכםאךןיךנואװ ערעםערגףאנ רע$א באה
 פריעטיב ןײמ ףיוא טײרך ראם זיא פאןלןיימיםאװ םפדךךײ לײװ
 ,טךיזקיךיא פצנאג יך םפך ביל. אוצ ךיא הע{ ראפ ,יהםנךפ
 לאפ,םפןפ םפ נויא בוטע ןיא פ^רעטאמךאפא פטיוטא ןײרא לאפ יןיא
 ,פמש תאיךר״ןךר טנעײלג טך נואיטשנעביג טינ לאמ ליפ רעךינא יןיא
 דבלנוא .דייה רענעפאלצךאפ רעטרפוו פכילטפ ט׳םרמולב גאז.ךיא
 ןוםידפךניןך פנײמ ךא/ךיך״ןעתפק ,ילאמי ליפ'טינ זפינעין ךיא סאוו
 ,פמופתאיירק ןךךןענעײל טינ נוא ןיזענעב וצ טינ טכפךזייא םפ זא ,רימ
 דפךניןלפנײמ ןיבפ/ןפןל ךיא הכךךהא ראםםאװ )רימ זוא רעטםץפ
 'רא?'גיטײרם ןעכעז)ךך ןא$כ רעך ךיא זא טנײה .גנורהים אזא טימ
 השפמ םעפע'זיא םאך *.דעךילג פלא ענײמ רימ ןיא ןירעטיצ ,ט?אנ
 טבײזד -,זיזענעך טביל ןײךףראך׳מ ןעוו טךאנ דאפ גיטײר? וא ,ןטזע
 ,גנוזײל ןופ יעךה רצירעך לםיבא זיא ,םינוק ךאנ םינוק ןךײװ וצ ןא ךיז
 ראפ׳מ זאטלימוטיראם ןעמ טדעוו׳פןךאםףךאך׳מ סאװ לםיבא נוא
 טעז׳מ זא ,דנילב טרעוו׳מ נוא טלעוו רעך ןיא זייא׳מ יואװ ראג ךיז טקע^
 טרעה׳ה זאי,בױט טרעון׳מ נואיהעיקזפ יך ןיוזפ יזיא םע זא טינ ראג
 םפ ורעטםעווזפ רעךירב ׳קנאו? רעך ןפײג ןיךיא עבילרעךך יוו טינ
 וםײהאןײג ףךאך׳מי ,ה^יןלזפ יךךא/לאמא נוא העייקשי יד ןיװפ זיא
 ־טכיל םאז ךאפ נוא ,תבזקיןיוזע ץא םײהא םיק ךיאי רעךײא נוא
 בא זיא םאוו תוצמ עךעי״מ - יד ןום ענײא זיא םאך םאװ ,ןישנעכ
 םאס ננולמוטראםםיורג־״ןים לאמ פקנאמ נוא .ןפיורפ יך ראפ ןיבעניינ
 ־י׳ לײײ)קך;וצי^א טאה ןאמ ןיימ יםאוו ,טקילייך שעלךאם נוא ךייא
 וצ םי^ינא רפי1יא ןא דניצ נוא (סאנ ץא םעםעםשראס ךיז באה ךיא זא ,ןהעזיג םאה
 טינ םפך טימ באה ךיא םאװ לבל ז רימ זיא ,רעװ הא ,טכיל ןישנען
 רפך ןיא טינ מאסאך ליךו ,ןישנעכ מ?יל ןום הלןמ יך ןעװיג םײקמ
 זןיא ,:חורהפ 2 ראן״ךיא /(חכינח םיא ןיזאלב רפוש יװ זיא םאד)

 ; ;'־ ןײצ ירלש י ד ׳־1 םםלא חשפמ
 װב? םעך גיא דוב? ןיד קנעןתע;ץ?ןחו ץזן ך םארי לאךשן ץךא ףיוא טײג/לר1ג#
 וע|ייז;ך?ןזלמװ עלאנזא״דרוח״חיז ןןפ •יי•* םלמק?י יד * ק׳רײלר י־לײמ׳וצ
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 עטירךא ךאנ ךיא יט לאמ פכנאמ נוא - תב# םוא ןא דני? נוא שפלךאם
 טאהרעםאווראפ ןאמןילמ טלי# נוא ךין גיךק • ךיא .חךבע
 ,טכעךיגךאךרע זיא תמארעךץא םאוו ״טכיל עניימ ןיךנוציגנא
 םיא באה ךיא םאך ,תבזע אןא ןי?אה ןיוע ןע(ךםפטאראפםאך טנייה
 ללחמ םיאבאה ךיא סאך דבל ,תוללן־ר נואגיךן? טימ ןעמוניג ןייךא
 רימ ןאןכ רעך ךיא זא ,טכיל יך ןיךניצנא'נוא ןישעל ראם ןיטימ ןעװיג
 עךעײט אזא זא ,ןצרעמזליןופ ץךאהיןײמרימ ןיא טגיטולך ,םלאםאך
 ףראד ןעמ יװ םיא טיה םאך רעךםאךתיש רע;ילײ,ך רעך יװ ה$מ
 ןיב נוא יורפ עמייךאנ ךיא םוק ,הק;רפ ןיך טךע^זיךחאפ םיא טרעוו
 ףיוא ,ןיךץאװ עםיורג ךין ףיוא ךיא מײךב ךךודאד נוא ,ללחמ םיא
 ױזא ךךרעטאמנוא ,ןיגאלשיןי טךעך הקנךפ ןייס םאװ טלעװי רעך
 ןעךײל ןעפראך ךא; ךיא 'לעך ףאךטש ןיטכעך םעך נוא״,לימ

 .טלעך עתמזןיךףיויא'
 ץךאה עךעטיכ ןײמ םױאיםד ךיא '׳רעטאןנ רעגי^ךאה ףעביל
 תונמזבד טךלאז.וד זא ןיךערמ טימ ריך טעב נוא ,ריך ךאפ
 טפאזעינעפימיןיא םיךא ןיב ךיא םאוו ,ױרפ עמײא רימיףױא ןיבאה
 וצי דנאטזעךאפ רימביג נוא ,תובוט תודןנ קא םײא ׳הךותרעךןום
 ןעכילגיג!זיא יז םאוו ׳תיש ןעגילײק ןום טךרךעײט רך ןיךפזערעפ
 רעטנוא ^ײרט עלא ןיםראך ןא טמוק הןלמא ןפךיוזא , הקלסאוצ
 םיורא ,ךד ןיצופ םױא נוא ןיטםעשיג יך ןעםילשוצ,עךיא'רענאמ
 .דוגכ םיורג טימ ריא ןעמפנ ןא ■,ןיך םיבפ ליקמ ץגעק^ ריא יןײ;
 ןייא םיורא יןי טך רענאט רעטנוא עךיא ןופ ןעךיךםױנ ץא ך זעװ נוא
 ןיךעגנירגרעם נוא ״ךלמה דנב״ תונץמ ץ?ע;ן^פלאלאךמ.לפםאב
 ׳ ןעהיק ןא ףךאב תךש ה?למ יד ןעך ךיייא ־יוזא .ןפ^ןולא^ יבא ליפ
 עײרמ עריא.עלא ןיםךאד 1(א (מאנר*■״* ןיס הץיקש יך וצ זיא םאך
 וצ ,תוה^ ױ נוא תובאעג;לײך ף ןום רעךקק יך .רע^מ רעטנ.וא
 וצ רפכינ םאװ ןף. ,םאג ןום ןײג •אךא נוא ׳ ןיטפע^ף עךפיד ןי?אט
 טונימ 5 תוחפל נוא תןש יךג? ןאז$ ןז$ נוא ןיוכיאװ םורא ךין ,זיוה
 טימת^ש ןעאײס םעךץעילבקמ ,טביל ןישק? ףמקש יך ראפ

 ןויג יווי ־ . .
 םימא רדיאוי. םידיכלס עןד .וצ ןדאן ס־ןי תב״)ןיבײלץ םים^ו ערעןניא ףן(א
 דיאסאוי ׳ת?ש הןלפ ד ץגעקזןנעץיג רא$ ניםײרפ דןין טנע^יאץמ ׳ר
 .דסןן# ד םיפ ן* םןנן נוא רעןײלןל ע;דק קי^זסקיץך



 טכ . תועמד ידעש .דנחת
 ןיא הכך? עםדרגא ןעןןןך? תבזע ןום תוכן רפך פמןןיןךודאדדךרם
 ףױא טאו־ן ,שנע$ רעןםאון.ןיךעגנירץןאפנוא ״ןעוט דיכ םאױםע^

 זפױרכ לעריטזע יך (םןו? לעאת דןייאתפנכ ןופ)גמלא^באןייא ךיז
 .יה׳ם יןיא)תבקיידככק זיא׳מ םאון תמן? ויא עיע?)טיןכ ןףוק ןא לאז
 דין? יטפלאז ױזא /הנויסיך טרעגנירגךאם טךעןסײי״ללחםםינ ,םיא
 ןעכילךע יןייס ייכ ןיכ־״לכ ןענעןךילאזךיא הןויח ן־ד? ןירעגגױגךע7י
 לא; ךייא נוא ,ןיט־׳יל טינ? םיךסוכ תולימג ןאט יןאנ נוא ,ןעםיװע;

 • ,ןמא ,ךילךעךניןל ענײמ ןופ תהנ ןיבא״ן

 ♦ (ונלוק עטש ץא ץגאז וצ) הןקנךפ ןיגעװ הנוךןןו
 ןיפא ךאן זיא ,דגאהעדליו? עגילײה ןײד ו־וע^ רע^ימךברע
 ןיזיב ןעפםערג ןופ םעןעןעעיען עניד עלא ץזײ§# וצ
 םולזעה וילגן ךל£ה דוד ילי ,ףליה ץיב וצ רונ ןי?אך עלא ,ץטקנעלןל
 וצ רונ ץ?אך םיענעןע^ען עלא ןופ ןיץוא יך (וייבשי ױל״ יב יגיי) טגאז
 ץא ץרעלעך זײ£|׳ רעײז פקיג ודסאוו (יתזנ םלבא תא ״•יל זת״־יתאי)רך

 דניןיג זיוה ץימ ןוא רי,י? טסלאז וד ,טאג רעביל ריך ךיא טעב .טײיז ץיז
 חלנרן הךשןא ענײרא זנוא ביג .העפשה ןײך טימ ץיז הײט ךיוא
 ץלאז ריןכ ',ילובג תגשה ןא ,הלילך תבש לולה ןא ׳ האנזע ןא ,האגק ןא
 ןךמעךפא ןמענךפ טינ ןוא ,באג (םנישנעמא וצ הלילח ןמיוקנא ןפךאך טי?
 תוליסגןאן >ן*רא,ך ענײךא טיו? ןיעגיך קנע(ך ריך ןילאז רימ ,ץשאךג
 הךות יוצ ךאלרעדץק עךעזנוא ץיז לךגמ ןיוא ״ץז&ען? ליפ טימ םיךסה
 שגילײהךען ןוא טמהיריג ז;וא ךךוד לאז םע ,ם.יסש חארי.ןיא

 * '״סיןע^ רעםיורג ץיך ץךעװ

 ל:; ;(ןותל זהיךאנהרעע הגטש עדנע)רעדניק עטוג ןיגעװ הנוךה
 רעז?וא ץפא;ךאך זיא רך ראפ ,גינעק ןוא רעןאפ רענימראברע
 ,ןעגיד ײרט-לרך ץלךריס י\וךאןםקײןן זז ,ץךאה * י * ׳

 • ןױז ירזע
 ףילטןעךא ןעלךןאה נוא הךוח ק^רעל קוסן םעך ןךעלקרע םיהקח עךןןוא ףו (א
 רעלענ טים ףיללעירןנ דןד ץיען נוא םקי אהןש (ךיהלא ײ תא ורןהאו)
 ט?יןעביג,ן ץן<ז עלא ץלעוו ,ןישנעמ טםלאן ית ,ףדי ילע בהא״ךם ם.י£^
 םיא ץיאך שאװ ןיךעןלע ענײ1 ןעביי! ןי;אס גנחהיפפױא ץטוג ןיד טימ
 םךיפ רע ץיוע ױן םעז ״זףוה םנירעליג טםעװ וד* זא ״קמאנ שעםאנ םקלעב
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 ד ןע^גיק שעו; םע '׳רע^ ץי(ר טין יןאדזיא שנעו? רעך רענא רונ
 םורך ,(קגיר״ ךיי םיײ קבעל רעו)ןײ^יוא טעוו טכילירעזנוא סאוו טיד
 קװעדאה נוא רעךנןך ןיןאד נוא ןיבאה הנותסילאז׳מן^ײהינ וט?אה
 נוא ׳ ריך רא§ רעניך עײךט ןײז ןילאז ײז ,םימןע תאךי ןוא הךות וצ יין
 נוא הריות יך ןיא לײוו /,ןבךאטשיג טינ ןעמ טסײה רךניק ע$וג טזאל׳ןן זא

 עלא ןופ ןעטניװ עטןעךש טזאלב םע סאןן ״מידז עגיןןצעי ײ3 רעבא
 טימ ,ןעןךנאוינ עטךעלש טימ רעךניק ך ןיטםעבךא? נוא ןיטנאק
 ןיןירקראפ וצ ,געוו עשידיא ןופ ײז ץריפ וצ פאךא .ןענגונײמעטבעלזע'
 רעדניןך ןעהיצרע וצ רעװש רעײן.זיא ״ םיכךד עגךטאךן ערעשםני? ןיא
 ןײד רא? טעביג ץימ יןיאיםיג ראפ םורך .םימש תארי נואהךוח וצ
 נוא ס םירבזל עטכעלש ןיפ קםי׳ךב^ ייז טהלאז זז ,ילוטש קגילײה
 הךוח קנרעל םוצ קשח קבאה םאווי ,םירבה עטוג ןײז ץו?זמ ײז טםלאז
 רונ ײג ןופ קנךעל יןיז ןילאזרעךניק ענײמ ידןן׳,םישעמ עטוג ןאטינוא
 הךות עגילײה ץך גיןגתג ץיטשךא? וצ ןדאה רעײז ן'י?ע ןוא ״םעןוג
 עזײבא ןופ בא ײז.טיה נוא ,הךות ןײך וצ ןיטפעךק עךעײז קךאטש ןוא
 נוא ,םינשי םימךתםיךא ײזקנײש ןיא ,קטײק?אך'ש עלא ןיפ יןוא גיוא
 טיןנ׳יןיאנואתומלרכשעטוג ייז ראפ ןילאצ קנעק,לאזיןיא רי)? ףלעה
 ♦הוצןן־רב וצ תושךךיעבײש ערעײז ןירעה וצץיזהכוז ןילאז ןאמ ןײו?
 הןוז ןוא״ןעײטךא? הךשכ ענײש טיו? הפוח רעך וצ ײז.ןיךי? רעהכא? נוא

 .ןמא ,רהאי עג;אל ףיוא תורוד עטוג ײז ןופ קהעז וצ ץי1

 ♦ שךוקה ן1דא תחיןךפ וצ הנחןף
 םעךןיפ ןעיןאן רע^ילײהרעך זיאיטןװלי? ',אקלע אכמךזרימ^ ךידב
 קלימ רעןילךקינ? ץד ןײז לאז םע ,טלען) דעך ןופ רע,ך .'!

 םםלא חמעמ ץיצ לרעש
 ןיטעגױ טאה םול^מ,ױ^יע דןלטה דןך יןן (1 קין לץלטנירא יוו ,ןעסעלא טיה ףיוא לןיז
 ש?לאז שאנ וד ר^׳םרם^ה ײ הקא, ,׳ןיא טראװ ןײז גיטכד יית ,זיא לילנאה

 ׳.. . י ! י 'י ־ ״ * י'י !ףינא
 ;זן?

 יד םורא ןיבעװש םיע£י יל שאיו (ןוכלהתי ,,;״•י 1"-* ■״*' .״־< ״־'״'4 1'יײ א1א
 תילז םת־״ י .ץעג קא ײג קע״? . יעיניק • ועפעלא ײ3 טסירעב נוא טבילען
 יך ■ןיוה טײסש* ןי^נעם ענימכיןצךוק י7 ײ5 םאון 1 ןדזן רעך זי<ז םאון זםךןו ימל

 מױןזךיג ;



 ל שדוקזר ןורא תחיתפ וצ הנחת
 ״קודןרזן רחוז ץא קניפעג רימ ,גיװע ףיוא לאךשי קלאפ ץד ײ3
 זא טייצ רעך ץא םאך ,םןאז יאחױ ןן ןועמו1 ׳ר אנה רעןיורג רעך
 ןע^עײל יצ הךות רפס ך'ןע^ענזצןיורא םךוק׳ד ןורא םעך טקפע׳מ
 ,(א םפאזעביל ןוא םימסל ןופ ןיךעיוטױך למיהןיא ץז טניפע ׳רובצן
 יורפ ע$ירא יןיא םוק ',םימזץר ירעק ך ןים$ זיא טמך יוו יוזא נוא
 זז י ,טעןיג עןײהא טימ םאג רעגילײה ריך ראפ (ײינילם תב תינילם)
 םםלאזנוא ,טײןךגיערעזךמךאן טימ תולפת עךעזנוא ןעמעננאטםלאז
 עםיג ץא רעךניק יעגײמ'ץא ןאמ ןײמ ןוא רימ ץךךאייך ןךעךקילךעך
 לנ ןוא רימ ןעקיקפאךא ןיךעיוט ענעפא ך ךךוד טםלאז וד .טײןנקיךיא
 ןעמוק ןא טינ הךיץח ןילאז רימ ,הזךךצה ןוא הםנךפ י,הןךן עתק לאךקי
 עצלאג ך ןופ רעזייפק רעךךאך טםין וד ןעך ,ןיזעגעמא ןופ באג ך וצ
 עגךײה ןיך דוכן ןיןענ לעװ *ךיא םאוך תוכן םעךדןךזז נוא .טלעוך
 יך ןײזלבלבמ טינ.ןוא טנעײך ןעמ תען ץךײר טינ לןזוו ךיא ,הךות

 יעך ןיאיטגעײל קמ םאוו ץרעה וצ קנ'ע(ך ץלאזײזסאד ,טײלםנאמ
 ,רךנין־ך 'עטוגיטימ ןײזהןזן רימ רעטאפ ריעןיל וטיםלאז הזתוכןן ׳הךות

 טהךאז ןוא , הךוהענילײה ןיך ןענךעל וצ קשח םיורג ןיבאה ןילאז םאוו
 ,המןח ריא ןופטײקפיט ך ןײטשךאפץלאז ײזלכשירעײז ןיטםײנ רעך
 טםײרט רעזנוא זיא (ה״ײקה חרית ײ זיא םאד) הנתמ עךעײם ך רונ ןעך
 ײכ זיא יזי נוא ,תולג^ןיא ץןאה ערעםיכ״רעזגוא טקױוקרע. םאװ
 עךא ןופ קץילךע זןוא טסעוך וד י זא טײהךעןיז.יעןוגא זןרא

 * ".ןמא ,ונימןן הךהוקן תוךזי

 ♦ (ת״םץד ףיוא טביוה׳ט קװ)חרות רפס תהכגח וצ הנחת •
 1־ •♦• •• - ד ; - 1 • ;

 לאיו׳י.קלאפ עןיל ץךיו.ו טץעי העז יןיא ,למיהןום רעטאפ רעײרט
 הךותה ת־אזע יןיוה ןיגאז ןואיהךות עגיץײה ןײד ףיוא ץכײק ״ ׳: .

 ןױצ ירעש םפלא זושעמ
 םךורןיןייטמחא? ןעם ןעןכ םעך ןופ (א ןײלקא יװ ױזא ,ןעכאז עקױראנ ענױעלינ
 ןעװ, טידז עגילייס ד׳ זיאי רעײט 1 ראס 59צס עטסרעייע ידי כא טד ד;יק

 קננמיל וצ הרות ירפם יך םױרא טמענ׳ם י^?יפ יל׳ל ייא ןי;ײלג סאך ,עקרעקזצא
 מראי׳ץא קף-וצ ןײרא ריאזטלעששיס זיב ׳עד.יאקקד יעלאפענקעלע?.דןיסדוב?
 •םז?א? עןלןה עךעי ,םילשכ םד?ך *״^״י1 ־ ' י 8 וײק-ןארהלילס ץ־םעוט? טי; ^^ק^״ןיא 1%^'*
 שןיחא ןיא קבךאל״זקק.ין נוא טןמין ןען ף טךעך ן בױא יוך> עןיטןרא?
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 עןי^ ד זיא םאן טסײה םאן 6#ךקי יגב יגפל ה#מ םק ר$א
 • ״ונברה^מ ץךזד ליומ םע^אג ץפ לאךקי.דץנ>עגי}זיא םאװ הךות

 ק זיא הןות עגילײה ך זא ,זיא םאדיגיססיר ימ ריג? יץא קןײדאב
 םאװ רעיומא זא ׳זיא םע ראבעדנואװ ױו לײוג .(י׳״״לם־הא) םןוײשה
 סעבמאב ןוא ןיםאמךאה ליפ ןוא רהא;דניזױט ײרך רעהעה ןיושטײןן^
 י\ו יײנ ליגא״זע ןיבילביג זיא רע ןוא ןיסאשיג םיא ףיוא ץוק ןעטטאה
 טינ םיא ןופ זיא ,דגאהםךעטהײמ ןופ םיורא זיא רע םאו;גאןרעך
 װהםוחינא) רעיומ רעמוא זיא הרוח עןיך רעמוא .ראהא ןיךאוןיג טךידג

 .זנוא ןיךנעלךאפ וצ טסיק ןעמםאוו ץ?יוק עלא ןו&זנוא טצישאב יז (״ײ״
 אלןיוגמםדיחבנן וכלי ורו?א)ט?אזה״עךלמהדןך ױן .טלעון רעך ןופ

 רימיאל׳עכעדנא יל וצענײא ןיגאזלאךשייאנושך(דועלאיךזעןם#רכזי
 קמאנ רען ראג לאז ם^ ׳ײז ק^יליזיראב נוא ןעןײלקסיוא עלא ץז
 טאיה׳מ סעןמאב ליפיוו נוא ,טלעון רעך ףיוא ץךעוך טנאןךעךטי}ריא;
 ץךילראפ וצ םוא טנעךביג ריאי טאה׳מ הךות רעך ףיוא ןיםאזקיג
 רעהכאנ ײז ןעמ שעווהךוח ןײןכ ןיבאהטיינ ןילעו)ץךיא זא יךנב׳ריא
 הךוח רעזנוא רימ ץבאה םען םעלא ךאנ נוא ׳ ןיגילימ ראפי ןענעץר
 הץמ םאווי ״גאטםעךןיא יוו ׳ םךאוו יןײק ריא ןיא טלעפ ם^ ׳ןךנאנ״ץא
 ףיוא ׳ ןבעגינ רעביא זנוא ןוא ״ליומ םעמאג ןופ ןיביךשייג ריא טאה ונבל
 תונמםב ןײיל טען נוא ״ןעמאנ קביליץך ביול נוא ךיא קנאד םעך
 יןיוא ניואהיא ןעןרעל םאױ ך נוא הךות ןיך ץייא׳ך ביל גךנעמ^ לאז ךיא.
 ןילאז ײז ׳ץביל ריא ץלאז רעמכאט ענײמ םפיוה רעביא ',רעךיניק ענײמ

 תוכזב נוא ׳הךותעץלײם ץד ןיכיל ןוא יקנךעלםאו)םיינ־ת ןעמיענ ןילעון
 ץלאיסזע טימ ץיג נוא ץועך טמיליגםייואבורקב רימיץלאז הךות,ר
 ׳: -־ .קא ,ךאל עןלײם רעזןוא ץא- ־.

 . ♦(קנװאד ץנאג ניטנוז ץגאז וצ)ןו^אך םױל הנחקו :ל'

 ןופ רעק ׳ ייל ןום ןעלױי דע^וגא ןדלאז ם? ,ךינפלמ ןוצך ךך-
 ןעפאשיאב וטקאה(תךשןןושאךוגאט ןעגיךןײה סאון טלעװ רע־ך
 ־ ■ ■ ןן . -= ■ =3=—נ====3—

 ־ חיו ירוו ••
 טין ךכב ליס# רונ ׳זןא) מגילײסא דײסלעליסןץ ד לאן ״וינ זא ׳ בוט הס זי*
 קנעןלײלאזיד.׳ טײלסנאס יךץי!לגלכמ רעדא טיסוח ץײס ץא הרךס ד קנעײל

 .הןומ רןס ןיא ם$ײל' קן יןן ץרעה מ רט םאמ ןעןמיל ףעךא הרוזס רץואי ץ*$



 אל ײ; ; ־••:;י,״ ,קשאר םױל הנחת *ז..,
 הרות יך ןינעװ ןופ ןיםאשע? וזסםאה םעלא נוא .דרע נוא לןיזך ך
 רעךןום תילכת רך״טםײק םאד ׳ לאךשן קלאפ ןײך ןיגעמ ןופ נוא
 ךיז ןילאזםאװ ״ןיענעמ' עלעןײא ןעניםיג דןין ןילאז םע ״זיא זפלעוו
 ןײד ןיא זפניךעליג ײן.טקאון ח םאוו געוו עמהעניגנא יך ןיא ןיךיןצ
 רעזפסניפ ןופ ןירעװ לאזיםע ״רוא י.די.״ טג_אז;ג.'טםאה וד נואג״הךות
 ןײס ןופיןיגיוא יך-נוא ןףיוא יעניימ ןיטכײלירעךוזפםלאז יוזא ׳גיזפכיל
 ןיריפ ךיז ןילאזרימ לאךזע: ללם ןוםיןיגיוא יךנואירעךניקנוא ןאמ
 רעזנוא ןיקיש'וצ זנוא טםלאז.נוא '♦ הךות ןײך ןופ געמ עגיזפכיל יך ןיא

 ןעגילײק ןײך ןיךיול וציגיהור ןײז זנוא לאז פאק/ך ,רובכביהםנרפ
 .ןמא ,הןךמזע טיס נוא טכךופ־ערהע טיןן ןעמאנ י

 ♦ (ןענװאד ץכאנ גיטנאס ץגאז ־פ)ינ$ ם1יל הנולת

 ״טלעמרךןופרעך ״ןעליוו רעזפוג ןײך ןרז לאז.םע ״ךךםלמ ןוצך יךי
 דײש קשיווצא טכאמיג וטקאה <תןשב ינש)גאט ןעגיטנײה םאוו *
 טלײטיג בא ןײז לאז ע_יקך ןירעןיא ךיז ןעניםיג םאװ רע?אװ יך סאך
 ״עיקך״םעך זיב דךע רעךףיוא ךיז ןענופיג םאמ רעפאוו יךןופ
 עטסךעטנוא יך נוא ,(ףייא ךיז קבײח םנעקלאװ יד יאװ םרא םעד זיב)
 ״רעםאװ י עטםךעביויא איך טימ טגיךקעג. ךיז ןעבאה רעםאמ
 ןײב טינ טײטש םורד. ,(1 גירעךינ רין? ינוא׳ ךייוה ך ןענײז םאװ רא?
 ןאךנוא ״טין םעטוג ןייק טמוק גיךק ןופ לײוו ״בוט י יכ״ גאט ןיטײןןן
 ןופ רפײפ ךךוד טנעךב רע םאמ םנהיג רעך ןיךאװיג ןיפאשעב זיא
 ןום נוא םעב1ןום ןײז_ליצמ רימ טםלא; ,ריך ךיא טעב אזלא /םעכ
 תוכן רעך נוא ״גנוצײלפראפ נוא ןעק;לגנוא ןום נוא (תקילחם) גיךק
 ץגמ לאז ,רםאוו יוצ ןעכילגיג זיא יז םאמ טנײה טנעײל׳מ םאו;הךותק ,
 יך ןום ןידעוןלוצנןילאז ײזי ,םי_ןיפיוא ןיךאפ סאמ עלא יך ףיוא״ ןײז
 ףיוא ןײג ףיורא טינ הלילחן לאז_ףיש רפײז /םי_ ןופ רעםאוו עךנעשיוד
 ןילאזײז״עטײןןט יך ןא ןיגאלשנא טינ ךיזי לאז ףיש ןײאירךא /ןײטשא
 טרא רפיז.וצ םולשל ןעגנרךב יײןטםלא/נוא ״ןד רעטנוא טינהלילק
 ח םאןן רעטאפ רעגימךאבךפ ןײא טםיב ח ןעך,ןיראפ ײזיןיה״ואװ

 ״הלפת עמוש ךור^ -הלםת םןעךעי טסדעה -;
 ןפנה ירןו םפלא השעם

 ןי׳סןיא ױ ןים נירק ױ ףיוא קקנאדין <זפ ףד תיעא־1?י *חר*ןלה רןןוא,ןי^ (1
 םאװ ןילען^ קךי־^וצ םען נוא רע$אןנ םענײ*ימ*^ײ1ןי3ױי£׳עגרי?ןי2אןו 1

 ־יי׳ל נימךי׳*?*
 ארוג



 ' (ןענוואד ץכאנ גיטםנױ ץגאן וצ)ין^ילז^ ם1יל הנחת - 62
 זסלעוןרעך ןופ רעה ,ץליון רעטונ ןיד ןך לא^ ,זןינפל!? ןוצן יהי
 גנוגדאװא טכיךיג וצ וטםאה (תך#פ י^ילז?)גא^ ןעגי^ני׳ים םאון יי
 ףיוא ךךןילאז קךעםאװ ע?א זא ןיםייסיג טפאך וד ,ןיזענעמ ןיךאם
 וטםאךךיוא ,רצעלפ ענעקתט ןעהעויג ןירעװלאזםץנואם:ןיאןעלמאז
 יך ןיליופען טםאהיוד' ,זעענעפע^ ענײך ראפ טעפובא טײךגיג
 נוא ןיםנירגעלא טימ תואובת ןיטךאז עלא קפעג.םױרא לאןדך?
 רעךיון ןיעןעק ןעז? לאן ליךנעךעק ריעךעי נוא רעמיוב טכורפ עלא
 טימ ןיגײוע? טימ םיובא ײג םאךןופ ןײג.םיורא לאזםע״ןצנאלפךעפ
 ינײד ןיםנארםאנ ןע? יעװ) עךקגא ןא דעטײװ נוא רעטײע יוזא ניואתחיפ

 םעלאטימ לאךשן לכנוא״רים ןישטנען וטםלאזיױזא ,(? רעדגואװ עםױרג
 יװ!עגיטפךעךעב טיונ עלא רים ןיפא ןיױלאז װחןײמנוא,םעטוג
 טםאהיוד ׳ױו ױזא נוא ,הךטז רעטומ יך נוא וניבא םהךבא ןום זיוהייך
 ןי?עג זנוא וטםלאז יוזא ״בוט יפ״ילא^ ײווצ גאט םעךןיאטליפאךיג
 ,דנאה עגילײך עטיױפ ןײךןופ״הטתפנוא ידנוזיג״ קפא1פטוג'ײןוצ יך
 ,רדנואװ ענײך גךנעטש ןלײחעךפאןך עגיךורא טימ ןענעקןלאזרימ

 .ןמא ,ױתואלפנ לרך וחיש טגאז ה״עמה דוך יון

 ♦ (ןענװאד ץכאנ ךאװטימ ץגאז וצ)ינױבך םױל הנחת■
 רעד ןופ רעם ,ןיליור רעטוג ןײל ןיך לאז םע ,ךךפלמ ןוצך יחי
 יך ןיפאשעפ וטםאך (ת^שב יעיפר)גאז? ןעגיטנײם םאןןי ,טלעװ * *
 ןיךאפ ןיטכײלעפ וצ ןיךעטש יךי-הנךל ייך ,׳ןוז יך ,טכיל עםױרג
 רעך זיא (זײי יי םגי־דײלאכ)ןעוװגינחטקמ טאיה הנבל יך לײװנוא ,ןשנעמ
 הלילח ױא םעך ךךודנוא ',ןיךאחגי רענעלק טײהגיטכיל ריא ראפ
 הךבע יך ךךוד לײך ,רךץק ענײלקףיוא טייקפאלצ> ןיךאװיג טקישיג
 וצ ןירעװ ,זייא שנעמ רךרעטםגיפ יך טץיך יין םאװ עךה ןושל ןופ
 ןי;יוא יל ןופ טכיל יד ןעניןן ילםאװ רעדניק ענײלק הלילח ןעמוניג
 זןוא טםלאז רעטאפ רעגיםךא3ךע.,ריך ךיא טעג , (פאק ןיא ןיגיוא יד)
 נוא זיאי עךה ןושל גיךךיװנוא'יוו ןײט.זתו.אפ וצ ןינןיוא יךןיטכײלךע
 טעוו רעמאט נוא ,ןטיךוצ'םעך רענײא ןייןע# וצ ןיםיװ ןילאןחימ
 יך יװ ,ןיגײונש לי^ ריט־ ןילאז ,ןײז דובכי)ע;ופ הךילח־רענײא זנוא

 קחוי1םי*ך
 ןםנה ירםי םפלא חם׳עכ

 חונ?רקז יךיצ ץןיאן ײג ןום ןעםע^ ןעזנ טעוו ראםךעך.ז* ,
 ,,.םףקםס תי3 ןךז



 בל , יףמבר םרי1? הנחת
 םנאיינ ניא)טגדײלע? ריא טאך הנבל יד קמ ןעגיװקיגליטש טאה ןיז
 ןענײש לזטירעזגיא לאז הז תוכןב /(ןידךק ןײא רפםנוא םץכלפ ײודצ ץיז ןענעק יײ
 תאצכ ױבהואעיהריש ריא ןיא טגאזיג טאה הךויבך יועןוז עגיטביל יך יוו
 ןיךעוו לוצנ ןילאז רערני,ר ערעזלוא טימ רימ נוא ,(ותךובגב שמזעה
 וצ גנולײהא ןײז לאז ןוזך נוא,ל״ר עךה ןיע נוא םיאלס ינימ עלא ןופ

 •זנוא טםאה וד יװ,טײקכאװש ערעזנוא וצנוא ןיגאטײוו ערעזנוא עלא
 ..׳ימש יארי״םכל הךרזע יכאלמ איבנ ןגילײה ןײד יןרוד ןיכארפשךעפ

 ה,ךךצ שמשגטײל 'עגיט?ראבםטאג ךײאוצ ןעגײש ףיוא טעװ םע
 טײ(יגין?כעךיגן?נײךב יןײא טעװיז םאװ ןוז עגיטכיל יה (היפנכב אפךמו

 י.ןמא ׳ ןעלגיל? עךהיא טימ גגולײהא'נואז'
 ♦ (ןענװאד ץכאנ גיטםרענאד ץגאז וצ)ישימה ם1יל הנחח

 ■רעיירט ׳ריד ראפ ןיליװ רעטוגא ןיך לאו, םע,/דןינפלם ןוצך י,ךי
 וטםאה (תבשב ישימחי גאט ןפגיטנײה םאוו ׳למי,ד ןופרעטאפ ׳':*

 • רעלא-י׳םיאול? עגיךעבע? ןיטראז יןע;א;לימ דעםאוו ןום ץפאשע?
 ■ןעהילםםאװךײס״נוא גירעךינ קךילפסאװ יךײס׳ןעלגךפ דגאה
 ןופ ײם ״ןיעזנעמ םעךריפ זײפשעטוגא ןיךלאז םע׳ךיוה ץגאג
 ןו6 שיכןי^ראז עלא יץואי״רעײא עךעײז ןוםײם נוא ועייל? עךעײז
 ךך טאה םעןעםעשע? רעךע;נוא ,(ןתױל) שיפ ןיםיורגםעךנוא ם;
 טגנאפ׳מ ןעול.םי ןעגיבלעז.ןופ שיפ רעבלעז,רעך ׳םעט ןיךעךנוזעןא
 - ץא םיא טגנאם׳מ ןעװ נוא םעט אזא רעטאה ׳טאטש רעךןיא םיא
 • ליגיוםדעךעי יןיואנוא ׳םפטרעךנאןײארעוטאה ׳טאטשיעטײװצא
 ■ןום טםײג םעך רים זײפשא ןײן וצ יךכב ׳רוטאנ דעךינא ןײאטאה
 .בױא יװ ,רםומא רעךא הךמא ןיךעךעי ןופ ןענךעל ךך לאז רפ ׳ןשנעמ
 זגואטקךעלרע /ונמןה; םלמשהףקלו ץךאתומהימ ונםלמוטגאז
 ק־* ןיא ױו)לי;רם רעדע;'ןופ ׳הטהב רעדעי *יןופ רוטאנ יד ןופ המכח
 עכלעזא ןיםאשע? טםאה וד׳(םנאז יח לעב רעדעי םאװ רםום םעד םרעלקרע ויא הדי^
 ׳ךיילג ײזןבךאזפיש רעםאמ ןופ םיורא ײזטמענ ןעמ ןעוו םאוו ׳שי?
 םײצ עטיוןג;א'ןיבעל קגע,ך םאװ שיפ ןיטךאז ןיטאשא? וטםאה ךיוא
 רש?א .רעםאװ ןופ טײקטנןנײפאךיז ןיא רוניןיבאה יך ןעןל ׳ רעקאװ ןא
 םעך ןענךעל וצ זיא םאך ♦ײז ןיבראטש קאבא ײז ףיוא טינ ןוז יך ןעך
 ף^זךנוא טײךגיג וצ לטימ םץ?עלןייז טאה םאמ רעך זא ׳ קשגע?
 |י¥ ןפמימש ןפ^גאךענ ןיד.גיךנעטש ףךאך '״דמיס ףיוא ןיגךאז פי)

 תימ* ׳ ׳ ״ ״ \ י־ \
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 בא ךין טעךליזע רעיון נוא ,(רעםאײ י* קכילגיג ױא םאײ)הרות נוא תוצמ
 תוכאלמ ילעב״יד רעבא ׳ ןיבךאטשיג יוורע זיא יוזא ,הךות רעד״ןופ
 ןענעןי יד ,לטימ ס;יבעל רעייז ןיכוז ןיםףאךםאוןרחםמילעב יך נוא

 ןיבאה ןיםךאך יױרונ ,הךות רעךןופ רעסאוג ןיא גידנעטועיןיגיל טינ
 ןימײצ נוא הךות יך ןייאה ביל ׳רעםאוו ןופ טײןךטכייפא ךין ןיא
 תחלצה וצחקישת^יד)ןוז ך ןעוו רןא ,הךוח וצ תועיבקאךיז ןיכאמ םײון
 ןאד ,ךין רעטניה הךות יך ןיםראונ ײז.נוא קאבא ײן.ףיוא טך (ןםיח
 לײװ ,תויוד רעיױןופ ןיבךאטשיג בא יוו הלילןך טניכעךױ ײזןירעע
 ם,ך ייו)בירעמ ןיא ןיגאז רימ יװ ,ןיךיא ןום תויול רעך זיא הךיות יך
 טםלאז ,רעטאפ רעגיצראה רע^יל אזלא - .(וניןני ךךואל ונימ
 רעסאוו עךאלק יךטימ ןיגיוא ערעזנוא טימ ץךאה רעזנוא ןיזעאון םױא
 ןיבאהביל נואיגעוו עתמא יך ןעהעז רעך ןילאזרימ ,הךותירעך ןופ

 הכךב יך ןיךעוו םיוקמ יזנוא ףיוא לאז םע נוא ,הךות עגילײה ןײך
 נוא ןירסמ ךין ןילאן רימ (ןוךאה ברקב בורל וגךױ)וניבא בקענ ןום
 פלא׳ערה ן:ע ןײק.יױ טעךאזע םאװ י,ריהאװ ןום זנױם יך יוו ןעםיור?
 גיךנעקוק ןיךעמ טמעזע ראפ ןילאז. ,לאךשן יאנוש ניוא ןעטימיהיטנא
 ■ רעםעשעב /ריך ריפדובכ רעהיורגא ןײז לאז םע תחלצה רעז^וא ףיוא

 י .ןמא ,לארשי.ןופ גינעןךנוא ,טלעון רעךיןום
 * (ןעגװאד ןיכאנ ניטײרפ ןיגאז וצ) יששה םױל הנחת

 ןעגיטנײה םאװ היך ןופ ןעליװ רעטוגא ןיךלאז םע ,ךךםלמ ןו׳צך יהי
 עכילרעךנואװ עלא (ײע יי ןיפ) ןייםאשעב וטםאה (תבישב ישש) * *
 ןיםאשיעב״וטםאהיעךנע םא נוא ,ךאלמיךעװ יעןלא נוא תומהבו תױןך
 נוא זײ?ש עניױ עלא יטײךגיג וצ טםאך וד ,המכך טיןן ןישנעמ םעך
 רעך זיא ירע זא ןיןײמ וצ ,ןפאשעבםיא וטםאה רעהכא}תוכךןעצה עלא
 םעלא תא םע וא תא רעגײטש רך יװ ,החמש רעך יןופ טםאג ריעטכעך
 םעךטימ םיא וטםאה ךיוא ,טסאיג םעך ןייא ןע$ טעךאלי ןאל גיטראס
 רעך (ינתרצ םךקו רוחא) טגאז ה״עמה דוך ױן ,־םומא טניךעלי}
 שנעמ רעך ןעןו',ןפאשעב רימ וטםאה רעמסךע רעך נוא דע^םטעפש
 ,הרות רעך.ןום געוו עמט יך ןופ באךאי טיי,ן נוא הואגכ ךױ:טלאה
 רעטםנעלק רעך,סוחל רעךיוזא ריך טימ תאםאװ םיא ןעמ טגאז
 ףיוא תא ירעךןךנוא ,ריך דאפ רפיךפ ןיךאוויג ןיפאשעב זיא ,^ןיךעך
 ןיבלןך טםיורגך ךך טאה רע תע״ב עש־ךד םוטיט ױז ,־רעש־רעהא םיא



 ישזע םװל ,דנחת
 רבילןע? יך ןי$ ןדיול^י? ןײרא םיא זיא מא גילפא קמוקיגזיא ת״ישה
 ךךך ןיאטײג רע ׳ הכזז זיא רע זא רעבא .(נחומ םעךטךעכעליג נוא
 ילא ײביא ר״מײח רניר)רעט?ךע רעך רעזיא ,הךות רעך ןופ ר^דל
 ןילע^בא יןין לאזןוזיךןיליופעב ןי3אהעשוהי.נוא ונבך ח#מ.(םיאײב

 טאה ולבר השמ .תעל תען? קצנא^ן זנלעמזלי? בא ךין יז טאך
 ןיטלאפשיג יןין רע מאך ןיטלאפש ךך לאז רע םנ ןיפיוא ןיליוםעב
 (הוסמוךג ןײן ןיםאזעעב גא^ ק?יטנײס וטםאה ךיוא ,ןכײלג םאךנוא
 םיא טעןן ך םאך רעךניק ף דןךוד ןעםא? ןף ןעגיוןעראפ לאז ין
 וברוורפ) הקךב איך טיןנ טזןזנעבי; יןן טסאה אוד נוא ןיךױבע?
 רימ רעטא? רע?ימראבךן 'וטםלאן יוזא ,״ץךאה תא ואלמו
 נוא טרעךןוה זיב ןײ1לא;(ו*י* ו״מ #י# ^# ןי.)ןינברעזנוא זא ןישנע? ךיוא
 נוא רעדןיק ןי?אה ןילאן רימ םאך תסנ לי? טיז״ג ״ רהא;גיצ?אי,וצ
 םעד וצ םאך •תוצמו הךות ןיא ןײנ קםוע ןילא; םאוו ,ךאלקינײא
 טזײװםעךףיוא םאך״הךות עגילײק יך ןעוויג לבקמ רימ ןיבאד לעיצ
 טלעוו רעד ןופ םױ,ר רעצנא? רעדזא ,יזן)שה םױ ןופ הןיךיה ׳ה רעך
 גאט ןיטםקעז,םעך ןיךאוויגןיבעג;? זיא איז םאוו הךותה תמןברונזיא׳
 וצ טםאך וד ,גאי$ םעך טשקײך וטםאך ךיוא .(׳ייעינשה ג״)ןױם ןינן
 ,זײפש עטליפאךגיטײרם רבדמ רך ןיא ןףעטלע ערעזנוא טקישי?
 תבשןום עהור יךזא ,ייז ןעתעל וצ ,תבש ףיואנואטנײס ףיוא
 ןום ןמ ליטסעמ ןף טניםי? רע.',הםת§ ןיך ןיזקנעמ ןײב טיןטרעניס
 ןיסלאה ת?ש לא; רע ידכב ,גאט עןיךנעכאוו יךןיפ׳ םענײא ןיא תײש
 ךיוא זנוא רעטאם רע?יל וטםלאזיוזא .גראז,ןא ןעןינעתעם טיו?
 ״דקקרה? ת?ש תודועם ןיסײךני וצ קנעק ןילאז ריט הםתפ יך ןעלפאך
 ןום ןיי? באךא ןיך זךזס ךין ןילאז רימ 'ןאו? ןײמ טיז? רימ ףלעיךינוא
 תףפת?ש ףךצ עלא גיסראפ ןכאס נוא העיקש יך ראפ תיידפםא?

 טינ הלירח לאןיןעו? ׳גרטקמ ןטךו ןײקןףאמ טין הלילך ךין לאז סע
 רעך ןיא םכיל ןישנע? לאז ךיא רימ ףלעה נוא ,תיש לולח וצ ןעמ־יק
 ׳ןףאס עכילײךםא טיס הךמשל תבש קגילײה םעך ןײזלבקמ ,טײצ
 קנעק.נוא,דובמ ןףעװ טןײפשיגרימ קלאזתבשה דוב? תוכן? נוא
 -■ —יו . ו.יו נ> ׳11.1^.׳ ע  , —

 ם*לאהן׳זם
 ישקזי יל ױו .םײהקןארק זהיורוא טילע ופטעקןנןו 8)מ׳9 רזו?ירןיז רעךףמדא(1
 דיםלתה יןנ?ק ײןןױאמא'ק?ימןי הןמפרזו רעךא י גארןגיהא ךד ןי* קיר? ײ י
 ל• זיא יפמל דעןןאג ימך ז* <י תסרע אל םיא קוי ונ^עון רא8 פאןן ,לד#3ײ

 *,ס (זס^מו)



 * *ששםױלהנודת
 דנוזינןױי ןילאז ךאלךעךןיק ע^ייןם נוא ,ןטײל טימ םידםח תולי?? ןאט
 רין?נוא,םימשתא.ךי נוא הךות וצ ןעװעךאך םיואיךלאזךיאנוא
 רעזנוא ןיא ןזלאטזע טיגן ןײג נוא ןירעוו טזײלי* םיוא ןילאז

 '.ןמא ,ונימיב הךומב דנאל עגיליי-ך • •
 ,(ןװצלאבו ךאנ טפאץנאג ץגאז וצ)היחנןהכזנל הנחנף

 טםאה וד זאטוג ץנאג םײװ ךיא ,רעםאפירעטוג םלוע לןץונובך
 ןייא ןיבעל ,לעיצ ןיםיורגא רעײז וצ ןיזענעמ םעך ןיםאשעב
 וצ ךיז רע ףראך םעך וצ רעבא ,ןעגינגרעם םיורג ןיא ןיבעל ןעגיווע
 הךות יךיןופ גנוריצ עבילרעה ענײשי יך טימ ךיזיןיךיצ םיואןיטײךג
 ׳ןבעל ןיצךוק םעך ןיאטלעױירעך ףיוא םייקמ זיא קו? םאך .תוצמו

 ,עייליימאפ יך ןזײפזע וצ ןיגאךטךאפ זיאימ םאווי .לימוט ןיקיורגןוםרונ
 םיוא ןע^נײרב נואיתילכה ןיצניאנ רעײז ןא״ןישנעמ ליק ןיםעגראפ
 ריך ךיאיטעב אזלא׳הםתפ ןיגעוו ןעוועךאה יןייא דונ ןיבעלרעײז
 ךיאםאך דנאטשרעפ ןיבעגרימ טקלאיז ,ירעטאפ רעגיצךאה ירעביל
 יד יךרוד נויא ןייבעל״ ן־יים ןים טײצייך ןיא תוצמ עגייך ןיעטיה לאז
 ןיבעל רעך ןיךהכוז רימ ןילא; .ןיטיך ןילעוו רימ םאוו תוצמו הךות
 ץא םאװ טײצ עכילןרילג עטםכעה יך ץא םאך סאױ ,״טײצ ןךישמ״
 םויצקלאפ עשיךייא םיאךי ןיךיפויצ ,ירעטאפ רעביל ריך ןופ טמיטשעב
 ןײז הבוז לאן רעגיצנײא רעךעי זא /קילנ קכילקריײ □יצ)תומלשה תילכתו
 עשיךייא יך טעװןאד ,ךאנ םיישעמ ענײז ךאנ ןגינתעפ עטםכעךםוצ
 ,האירב עצנאג יךריא טימ נוא לעיצ ןיסיורג ריא וצ קמוקקלאפ
 ,תומןךלמ ןײג םיוא טעװ םע ,רשױ ןטימ תמא םעך זענעקרע ןילעװ ע.לא
 ןײםשךעפ ןילעװ (םענאניליח ין)'תױח עגיהיפײװצ יך ,גנוםיתעפ טולב
 יך /ךיילבי? ךדקשיװצ ןיבעלןילעוו' עלא נוא ״םוהטךיא רעיין
 ךךוד נוא ',גגורעטבײגעב'ןיא המקח טימ לופ ןיךעןן ןילעװ ירעצךעה
 נוא׳ שךוקה סת וצ (ןײי יםרײי םלײ ט״ו רעד)ןמוק ןעמ טעװ עהיזן עץילק

 ס ם ל א ה ש גז ם ......
 אך1ב םעד ןא ןישמג ראק עא הואנב ךיז ןעק.עוא יד םאון ,םיאזר? עבילךעע טים
 ט' טנױע8>ין ראםין ןיא ־יע ױא ','םלוע רונ ניא מךגנײלןן ןו1> (יל־עסאב טין יך
 זיא םאוו תזכזא טאד ך? ןיךײס ,ןיךעוו ,םיה ראם יקנעמירעך טךעןו ;ה תחןזקהב
 רןן טרעןךא© ליױו׳רעך ״ םיא יןיוא קןם לוםי, טנאן םול#ך רילינ? ןלשיך דץן ױן
 טבײלך טן נזא ,שלעו)רעך ףיוא זוזכן םעך .׳טיני אל דןילא דןנימיז? זגבבךו 'ףלא רןךצכ

 י,טלעוגיעהםזז יך ףיוא'טינ ראן סיא ןיוןלאסונזןןטיןימ8י;עס'דעך־מנ ףוינו*
 זואיג ״ •״



 דל ״ היחמ ״דכזמ ■״דנודח
 *דכךרה מא דײרו? סייחן טיז? .ה״3 אריב םעך ןעגיד טעמ׳מ ,האובג
 ,םוצ ןעימ־ק מעוו׳מ זיכ /ירעכעה נוא ־ועבעוד ןױײטזע ןעמ טעוו יוזאניא
 טלעוי עןיט??יק.יד ןיא ןײ״ג רע^יא ןעמ טעווםיא ןופיםאו; ,ץינעך^
 ה״ב אלגב רעך םאװ ,(לודג״ד ץדה םײ םעד ךאנ גוא םיתמה תיחח ךאנ חאסאד)
 ,ליפ ןאז$יג ןיבאה םאוו ןישנעמ עכלעוו ׳טלעוו יך ןיטפשמ ןאך טעוו

 עגיטײא וצ ןייזײלכ ןילעװ הכושעויןא ןיבריאטישיג נוא םישעמ,עזײב
 ליםיכ ױ ףיוא נוא םיישעמ עטוגיןאמיג ןייאה םאוו יד נוא',עך:אש
 םוצ ןײג יעביא ןילעוו ,ןאטיג הבושת ײז ןיבאה םישעמ עטכעלזע
 ףיוא דןיז טאה רנץ ױו הגךךמ ןײז זןאינ רעךע; ,ןעגינגרעפ יןעגייװע
 ןירעװ טעןךאיג רעייא ןאדטעוץ טלעןן יך .טלעןו רעךףיוא טךיפיג
 יד ןיצך ןילעיןו ןיטראך ,טףרגיוש ידי וצ טםאפםאוו אטיאפ אןא ןיא
 עטצינעךגעבנוא יךקםינג טעוו ריעךעי נוא טכראפ םיורג טימ םיקידצ
 רעךעײ ןבײרש וצ םיוא דנאטשמיא זיא ״רעךעפ ןײןר םאױ ןיעגינגךעפ
 נזלא ןילעװ.נוא ,המשנ.ןײזיןופ טײקכיוה יך יןאנ נוא םישעמ עגײז יןאנ
 וד ,רטאם רעטוג ריך ךיא טעב םורך .רעכעהנוא רעבעה ןיתיטש
 ןי?א.ךוצביל ,'ןיפלעזך דעךניק ענײמינוא ןאמ ןײמ טימרימ טקלאז
 רימ םוא,טײצ ריא ןיא עךעךעךתוצמ עריא ןיטיה נוא הךות ןיד

 ♦ ןמא ׳הךךט? קילג ןיםיוך ןעגיװקיםעך צ ןײז הקוז דןיוא ןילאז,.
 # (הנשה שארםםױה רעביא # םשא ץגאנ ןיגאז) לכה ןודאל חבשל •דנחת י

 נוא ןיביול.אוצ (ביחא)מכילפא טגיל ןידיא זנוא ףיוא ׳ חבשל ןנילע
 רע םאװ םעך ראפ ,רע^עשאב טלעוו םוצ עךדע םיחג ןיבעג

 .רעךקל ענעג ןום רעקלעם יך וצ יטכײלגךעפטך לײטרעזנוא טאה
 (לאזקימ ׳ואל)לרוג רעזנוא נוא /חםנרפ ןיא העםשה ײז ןיניג תולזם יד זא ןיגיולג סאײ)

 (* יי]ן(סײהמזד ןיא ןיגיל׳םאװ)רעצי1עב־דךע עננך יװ ןיבעגיג טי;רע טאיך
 ןײלאיןד ןעגעקםאװ רעטעג.ײב ןיטע? נוא קײװלבךיצךיז.ןיקוב

 ךין ןיקוב נוא ןעינק (לאי־׳י קלא* ענילײ-י)ריט רעיא , (1 ןיפלעזד טך
 ס י ר ק י ם י ג י נ פ

 ןאך ןיגא-־ל ײ1 ,*וחמל״ ױ״ט׳רןר ןיז;?רי ינילמ.חנין׳ םעך זא ,ןינײר^ סיםכח יף (1
 יד וי5 זידיא ןים דןחזקךעטנוא םעך ןחעדיין רעשגכעה רעךו י ןםיוחי םאזןי 'זונג#ל
 םעך.1ים ללה יד קגײז ןיריי ימ ,םי;ע;כ ,ןעווי) יןקןנם זונעדי חו?ם ןום דיםלס
 םױרא יך טאה טאן' טץז .נימק״ טלעװ םעך'רעבירא ןענײז ןיליא יוו רעה־א;
 נף?״# ײז יע םךימ ׳יםיכןזט^ם יןע^טי; םעךןע8וני;ןײאןיגאל מא ,׳ןךרי״ך־יוג
 ;•־.;.•ו;־)שם ז '•.־־■־ ; • •־״י י ״״* ־׳' *•־ ־: *■־*־ : ' י י ---

 .(םגחאוױג ןיבאמ תטא עועמוא ואמ) דעיעל עעי ןוע רעקלגיפ יך (•



 לכח ןודאל חבשל הנחת :68
 טא;רענילײקרעו ע^ןל עלארנ^רן גיןנןןל םעך ןעקנאד. נוא
 םיוא ןײלא טאזד םאע רעלטםניק רעך זיא ר$ ,רע זיא טםיולינ
 רעקילרעה ןיױםגה מא ,דךע יך טעךנירגיגנוא ל^יה םעך טײרפצרן
 יןאך ,ןעלםי׳ל עוכםלעך ך יןיא זיא טײק^כא^ ןײז נוא לוטזע גינעןה
 זיא חךות רעך ןיא יון ,רע^לעסטים ןא ׳ רךליפ רעןנוא ןײלא רע זיא
 םע^נוא (ינא״״׳רא• מעיי !•'•)ט^עיםך ןעןלרפך (םױ.ל ^עךי,ג)ןםיךעיג
 רטיזיא טלעןן רעך ןופ רעפען^אנ רעך םאך ,ןיצךאה ןיא ןײךא םאך
 ףיוא ןיטןוא נוא לטיה ןיאןךיוא ׳רעךדים רעךזיא ןײ5א רןן״ת״ישר

 .רעניןךרע25 נוא ״רען״^רעזיא דךעך׳ך .־

 :(ענייא• יד ךאנ ןײלנ ןינאז וג) ץךא,ך ןמ םילולנ ריבננהלחנחת

 ןײךטםאןיגםוא ןעהעןריך וצ ןיפאס ריס ״רעטאם רעגיצראח
 טםנידנדעןױ ן^אשבזןטםלאןוד ,טקאסעכילרעה '״' ׳ 5
 ןירעםפא ןישנעם ענמי לי• םאײ)ןעלאנךין< עטהיופ יל נואי טלען) רעך ןופ
 ׳תמא ןופ טײקגיטכיל יך ריאפ ןידעןויטעטםךרעפ ןילאז (ײי יא• ריז
 ןעניךיםאינ דןק$ ינל ״פלא ׳טלפװ רעך ףיואי ןענײש םיוא טעוו םאון
 טימ ןיךעווןיטכיולעג ןילאזזםיגונעת עכילךעפךעק ןיארונ ןאטיגיןײרא
 ןיזערעהע־:ןענעק.ךי!ןילאז ןיילא ײ1 םאוו'רעםיוא זא ,תעדו הנימא
 שהךבא ןום םישעם יך ןאט?אנ ,ךא;ײן.ןילאז (ערת רצי םעד ןײז רבוג)
 ןיא (היית ענילײח ןײד ןים •כיל יי ינוא) ןעמאנ ןײד ןיכאןכ ט;אק_עב ,ונינא
 ,םיעשר עלא ריךוצ ןײךנעע נוא ןירעןך ךין ןילאז םע י ,טלעע רעך
 עלא ןעסיון מא ןענעקרע ןיװע ןילאז םע ,טלעך ך ןיבראךךעפ םאך
 ,היןק סעךעי ןי;ייב דןיזי ףראך ריך ראפ םאך ,רענהיאוועיך יטלעוו
 לײועגנוצ םעדע;ןךאוושיג וצ ןךףראךריך וצ נוא (ןושל ליגעבשת)
 ־טײצ ןיטכעלש ןופ טעךאצרפ? נוא תךוכזק ראם ןענײז.םעך יך זא טצענ
 ךיז טקובי רעך ךא_ז רעך;א'ןײא וצ רעךעךךין טקוב ,(ןםזה חויוט?י,ל

 סירקיםינינ• ־־"
 רינ ןי$אה ניא ןברי גער? םוצ ןעסוקין יצ יד חײיני םיואךא^ *ןןנן דוםע. ןילא טימ
 טאה .רעןנאוו ןיא םיםייך טקנוטין ןײא ירםקעלע ן-,ם לײ^ טיז? טבאנ ײבנוא ,סעון
 קטארטי;בא נוא םים טלאהין ןדרי רעך ןױזצי טםיךאךי}'ןךאח ײג תעל נויא ,יןטבײלעב וצי׳
 רעםאונ יד ,ס־תאל ביס? ןרךיהי נעװ יד טינ ײז ןיבאח*• ,ן־ךךי םעך ןחע; רעביךא
 נוא ןיםאלי) באךא'ױא םאךטןע באךא ןום וצ •ןאילאטאכ ענאיןקנאי.ןײק- יטכױרבי)
 ,טלעמוענבא דןין טאה ףיורא ןוים רעםאןו ײן ןיבאה םאוו םיגךב ילירונ ,קתבא ןיךא^
 רעןיוהי(}יװ ןיךאןין רונ באךןי ןיקאלי;טין ןעןײ!ײן ױן ,•יןוקיב ןירן םעןי ןי;אןזןינ

 דנאי1 .־• ך•: •׳•..,*; ׳* :״*׳:״ *:זןמיי :׳/;,ךתזז *ב-ד־ז ז;>:ג * .



 .רל ץראוד ןמ םילולג ריבעהל הגחת .
 עניצגאלג •ד וג)עי1יל£ וצ דןי7 טקיב לעך ,(נלאק עגעדלאנ יד יג)טלעג וצ

 רעך נוא תואהי טימ לופ רעצרעל יך ןע^ײז/בלאק עגיס׳ײלפ יר ץס עלעבלעפ
 עער ,(םכארםץראה יד סאװםױרא םיג רע ,ץראה ןופ רעדעם יד זיא רע םאװ) גמצ
 ןיךעוורעטכינ רעבא ןילעוו תוחומ ידזא ,טםוליג ץראה יד םאו; סעלא
 ןיםראונ קעװא ןעמ טעוו /םיחלא ״יר)טפול ןעכילזפאגםענײר םעך.ךךוד
 יך נוא ,טפאמלעקיוו עכילטאג וצ רונ ןיקוב יןין נואיטײקזעיראנ יך
 רעך טעווי״טאג וצ טפאזעביל םיורג.טיגן ןיגױציג וצןײז״טעוו ץףאה
 ןיךייךןענעקטינ ראג טעװ רע ,רמולכ׳טאגוצ ןיךאוושיגוצ ןײזגנוצ
 דיך ראםךינםל ,(םיקוט םיישעמו הךותה תלכה רונ ךאז עטםום ןייק.
 ןײך טײהנעךייךפוצ טימ ךיז ףױא ןעמעננוא ןעינק דןיז ײז ןילעװ טאג
 ןעך ,ןיבעג עךהע ײז ןילעוו ןעמאנ ןעכילךעה ןייךוצנוא ,טפאשךעה
 דובכב וטםעוו ןיטײצ עגיווע.וצ נוא ,ענײך ידןאך זיא ךײךגינעק יך
 (םי״ןײב)הךיש רעײןךיא טגאזיג ןיבאך לאךשי.נואהשמ ױן,ןער;געך
 ,רטאפ רעײךט נוא רעבילי י ״גיװש נוא רעמיא ןעךיגעך טעװ טאן״
 וצ '|ײ>ע£י רעךיןילאז רעיךניקענײמ טימ ךיא'זא ןיםלעך רימ טםלאז

 .ןמא ,הךהן?ב' ,טײצ עכילקילג יך

 .(ןידראה ץפױא גתעױרם ויא םע ןעװ) הלצמ יצ^פ^ ץלחל .ולנחת

 עלא ןום ןיםלאהיג טצע.י זיב רימ טםאה וד ו רעטאפ רעגיצראה
 רימ טםלאז ',טאג דעטוג ריך יןיא טעב ,ןיךיןל ענײמ '׳' * :
 םענײק ראם ײ.ז ןעק ךייא סאװ תורצ ענײמ ןופ ןיםלעה ךױא טנײ.ך
 םענעגךאבךאפ עלא טםײוו וד״ םאוו ״ןײלא ריךראפ רוניןיקעךנא יטין
 ײז םיכאלמי עטוג'עניײ1רימ קיש ורעטאפ רע;יךמ ♦ןינחיאה ןופ
 ןיךים ףיורארימ נוא,טײקרעיורט ענײמ ןום ןיריפ םױרארין? ןילאז
 ןופ ןיךעװ טזײפשיג ןילא;רימ םאך ,געװ עכילקילג עטכעךיך ףיוא

 וצ ןעמוקנא יןיםךאך טינ ןילא;רימ ,ךנאה עטייךב נוא יע^ילײה ןײל

 םירקיםינינם
 .(טךאווטנא ןיך ראיגי טלעוו רעך ןום עצנא;יד זיב קנאטשינ י1זא זיא נוא ,טנאונ
 זיא עיםרא עטאךױ ע?נאג יד ימ רעהיא; (ןישנעט ןאיליטא רעקעהי עימךא עזלידיי
 ןורא קטיט םינרב יך ןענ.ײ1 ,רעבירא ןיא רעלניק נוא רעןײט טימ רעבירא ןע;ײ2
 ךד טאה' .ןךךי ןוס םי1רא קיךוצ שךוקה הטי :ט;אז ךלםה דוך ױו ,םענעקירט רעך
 ןעביוהעננא נוא ןיזאלי}בארא רעםאװ 'רעך טי(? זיא שאוו' ? •ריחאל בושג? ן־מנה,׳דן?
 ן׳טיז? סינהב יל ,רעיךם ױו ןעםארטוק וצ ןעניוצען דןין טםאהיוד םאװ ,ןךר) ריד
 נוא טײ1 רעך ףי;א'ןעבילבענ ןעניך ןורןז רעקעוקאב ןערךעיוד ישען ראש ? רעטניןדא

 ■'" •ײ ״ י 'י תיב ' ־. ״' י



 הרצמ ישפנ ץלחל הנחת ן . דס '1
 םיאנויע נוא ןיךעװ טמעשךאפ טינ ן\לא; רימ נוא <באג'סנישנעמז*
 טימ רימ מיהען י ז רעטאפ רעגיצנײא /ןיךעװ טײךםךעך טי;ןי?אז
 עךה ןיע ןופ נוא תורצ ׳ינימ עלא ןום לאךשי לכ נוא רעךניק. ענײה
 .ןמא ,טײקזעיךיא עסט ןיא םימ;תטיךא זנוא קנײשנוא׳עךך רצעוא

 .(טפא ץנאג ןיגאז וצ)תוריכן רזעע.הנחוך
 לאז׳ם הךות עןיל ץיד ץא ןעביךוץעג.טעאה וד ז רעטאפ רעייךט
 ם״ח^׳י״ זיאג יעםיזרג י־׳ד) ץעאז עטינײאי יך ןעקנײדעג נידנעט^

 ץנעג. רימ טסלאז ריד ךיא טען ,(ןיכאז 10 םיוא םנינןער ״יאלוזא דוד ףםוי
 רימ יטסלאזנוא ׳םעך ןופ ןעקנאדינ םעך ץימשךאפ יצ דנאסשךע?
 ץךיפוצתוצע.עטוג ןעניי!חוצמ ענײד לײונ ״ ןײ1 וצ םעקמ םאך ןיםלעה
 (יעוטיעש ףיתןודע.םג)טנאז יןלמה ךוךיוו ,געוו ןיזיוג ץא ץשנעמ םעך
 ןעעיז תךסלנײי נוא (יתצע ייסיגא) .טײקסילײר? ןײמ זיא הךות ןיך

 ,(טעװאםרענילרעזייק) תוצע.ילעב ענייימ

 ♦ םידצמ תאיצי .תריכ;(א . י

 ןעזיונינ םיורא טאה ת״ישה םאוו ,גא$ םעך ןעקניידעגנידנעטזץלאז׳מ
 ,ןיצךאה ןיא ןײא טליצךאװ גנורעניאךעעזך ,םךצמןופ ץךיא .. י !
 טךינעך רע נוא ,ץקאסלב ריא טאהי יםאוו טךיווא טאה טלעוו ך זא
 ץנאגרעבייא ץךאוויג זיא םאוו ביוטש רעםיורך* רעך ונײה ,ריארעניא
 שי אבובא זי#רע׳זא,ט.זיױ.ו.(!׳״״׳ תכם׳ןשבנחחי.;שא ץפיןרא ןופ םךצמ
 ןײזךךזז זא -,׳טינראג ןופ ץכאז עטסעךג ך טפאטעב רע,ץ"אמ
 ײז.ףיואטקיס׳עננאטאהרע ,(םי״־>)שיפיךיץבךא^ועןענײז לעפעין
 עךא ןופליח ץקיליא^רעזלןאג ,(״״ תנס)ליחםופךאקןיקס־עדרפצ םעך
 םאך ׳ סיבי׳י תנמ;גיךעןריה םענךאמאךנא רעהןאנ ׳'(נייע זסב)תױח ץטךאז
 תױח עטסעך? יך זיב ,(םײ=> יײנ שמךןיטסנעלקיןופ זא,ז;ואטניךעל םעךא

 ם י ר ק י ם י נ י ג ס
 עלא רעןױיי םיא ין טנאךט ,חך־תה ךין טאה ,ןךרי טיד םענעי ףיוא זי־חי יד
 טאהןךךךםעך רעןידא ןכאן ((קםאךט^ ןעןי׳יהענ ףי1א תוחול יך טים ןורא רעך
 ןעטיסעך? םעל י ןעי?ע.ן י טםךאךי; ק? ױ ןעגאךםעג ־!ע־בירא נ;א דןיוה יעך ןיא
 רעיי! ראוי טסאםערן? ם־וחירי ,טעאןיעך־ג <םיא ןא קטלאהען ךין ןיבאה םאװ) שינ־דכ
 ןעוןין זיא רעױם ןיים יפעך? י־א רע^ןא^* ןײ״ יוו ,רע^אװ 'ן׳רעי.יא ןיטםילירעך ןיא
 ןעןןיןןעגײ!טםאפעךק ןיא נוא >ךיוהיד ױל וצ, רעידניק עניד רעיעידא טנאךט רעלדא
 טםעם ךיז ײב'ק;ױז יייז ,םיךובן ע^יוך לועב £ש־,ג זיא םאןו ירעך וא ,זןוא ןךיױנ



 י־ל םירצמ תאיצי תריכז .
 ץטיןנ ץגעך םט םען ץפ ־״טראן? ץי1יאפ טרעקצרע^ עלא ץדעי?
 ץק.ךאט# ןופ .(ײנ חבם)םעךוטטי ןיטין? רעײפ ךיןופ לי?אה ץקךאטז^
 נוא גירעשײה םעך ןעלגיל־נ ענייז ףיוא טקאכטינ טאה םאון ,טקוו חךןי?
 ־םנ ץא ןיגאךטיג קךוציםיא טאה םאװ טגיוו־בךעט רעגילקעךוט^ רעך
 -יטפול ןופ תורצוא עלא זיא דנאה ןײץרעטןוא זא ריט ועגךעלי .ףוס
 נוא ״םיעגנ ע.לא ייז.ףיוא ןעטוקיג קנײ2 טךאװ ןײ1 יןךוד םאןןיםעך ןופ
 ץא זא רימ ןעהעץ ,ןיטאךטיג בא טונימ ך עלא ןענײזטךאון ץי2 יןךוד
 רעגײא זיא רגן נוא ,טיוט רעך נוא ץבעל רעך זיא דןאה ץי1

 ♦רענײק.רע^ נוא

 ♦תבשה תריכן (כ
 רעך זא ,םזײוג רןז ,(קקנײיעג נידנעם*׳ קמ לא1)תב^ גאטןעגילײה םעך
 גאט ץטעבך םעך נוא ,געם םקע.ן ץא טלעוו ך ןפאשען םאה אךוב ■ .,
 לאמטםנעךןופ נוא ,טהתיג טאך נוא ןיטײבךא וצ טךעהיג ףיוא רעטאה
 עײנ ץיק.ןעןאשען טינ טךעוו םגז ♦ט.נײה חב טלעון ך טהור ןא
 -־♦עלעגילפ יעטםנעלק ך ולי?א ((שט״ה תח״ שיח לכ ןיא)םענעקעןיענ
 ענײלקא'וליפא ץפאט׳עב וצ דנאיטשמיא טיג רעלטםניק ץיק זיא יןיוא
 קװ׳ןעגילײהוצ קקנײדךםיא קמיףךאל םחך .יגךןא ןופ עלעגילט
 קק םע,נוא (תנ״ ױנ ןירנ־װ חלוכם םינ םגחו םאװ) חי!# ע^וגא יץ1 ט?אמ 017

 ץטידנ וצ םאך קמ ףךאד ,קגירק טינ רעמ ךאז איל טעע׳מי זא ץי1
 קװךייוא ,תבש ןופ תוביבח יך יץץױנ *,תבש ףױא גיטנוז ןיופ ולי?א
 נוא ,םאך קײנ טיג הךךזןז רעןךקןרפא .לז^ןן ,טײבךא ןײא ןא טמענ׳מ
 מא קמ ביוא קנעכעך.םיוא קמ ףךאך .הי־ופ תב# קעװא טךאפרע
 וצ ןעמ לאז םינ.ביוא ,,דןחקש ך זיי> גיטךא? ץכאמ״וצדנאטשמיא םאך
 ץךעךגיטךאפ יץלגעמ טינ חאסעביוא נוא ,רעטײבךא'ןײאייןאנ ץצעז
 קמ לאז ,תבקץא קטײברא־ןײכא ןי?ךאל טעון׳מ נוא העיקש ך חן
 קקנײדיג ץוש קמ ףךאל ןא גיטנוז ןופ לײמ ,קמענ ןא טינ רעםעב םאך

 יתבק ןופ טײקנךײהך

 דזחלי? ערקײן טײךןין וצ ךיוא ןיבאה ןיךיא םין טםאפערק אןא טקון רענײק ז* ׳.ןעןוך
 דען־א ריא טןײןנ ,טײרטם׳ םוצי ׳ .םיא ןייא ןםאל^ראפיןיזיד ןי9*ה ,ןעםענ
 ? םעבקאב רעדא ,ןישאהראה עם׳ליננײא מײבן קנאטעענ/ײז ןעגיד ןעביוא קם גוא
 |י;טאיד־ק ,רעווע טרא; רנמעמ רגס ,יקין ׳ ׳.חםחלסוןדא



 ♦לים ר,ד דהעמ'תליכז(ג • 72
 יגיםגראב ןײנ ןענאטשינן ןע/־ו.ןױיא םאװ ,יגאט ' ןעגילײה םעױ
 טאה ןיבעג הךות יל זא זנוא טנירעל סאך .הך1ת יך ןײז לבקמ ״

 השמ יוו ןישנעמ ןיטםעב םעך וליפא טיורמימא טינ םלוע אךוב רעך
 רע׳יױ ײיא)הך־ת יך םיא ךךוד ןיבעג חילשא'ראפיםיא ןיכאמ ,ונבר
 ודובכבי ןיילא אךוב רעךרונ^םירצמ תאיצי ײב ת״ישה ןופ חילש ר#ד ןעױינזיא
 ןופ עקילבופ עםיורגא ראפ ,ינים רה ןיפיוא טנײשךע טאה ומצפבו
 טער.יג'(םינפ לא םינפ)ךילנעזרעפ ץז טימ טאה לוא ןישנעמ ןענאילימ
 םפ זא םורך ,(תײזט נ״ירת ןינאנ םליקיױרעפ זיא ײז ןיא םאװ) םיךבךה תךישעי יך
 נוא ונבר. השמ רעטײװצא זיא רע זא ,ןיגאז נוא רענײא קמיק טעװ
 רימ ןילעו) */הךות ענאנא ןיבעג ורילשא ראפ טכאמױ םיא טאה טאנן
 ?חילשא יןךוד ןבעגױ.טאג ןעך.טאה הךות עטםר? יך ׳ןרעםטנפ םיא
 טוגיױיא רעי לא;ןיטײב ריא ליװ רע ןעוו טנײה י,ומצעבו ורוב?ב רונ
 ךךודאדצאמטבינעךיוו קלאפ עצנ;אג יך ראפ ןעניישךע.ןײלא ןײז
 זא!,(תפלחומ אהת אל תרותה תאזש ןימאם ינא)ם$ןך ײב גיךנעטש ירי? ןיבײלב
 רענילםײד ךאנ) ה״ב ארוב םעך ןופהךות רעךנ;א ןײק ןייז טין טעװ םנן

 .(80עםײז לײם עםריס םםלא השעמ ןיא ןיראוױג םרעלקרע ױא

 ♦רבדמב וניתובאן תפצקה תריכן (ד
 ןירעטלע ערעזנוא םאוו םעלא ןזךאה עךעטיבא טימ ןאמ רעך יןיא
 רעבייאי נוא י ,רבךמ רעך ןיא ה״ב אךובי םעך טניךאצדע ןיבאה
 םאװ קקנײךלג ןעמ ףךאך םףועג נוא ,לגפ ןופעטכישיג יך טפיוה
 ףראךםינוא ,ןא טניגױ יןופ טאג ןיביל םעךיטקךאצךע ןײלא טאיה׳מ
 ♦ןיך וצ רעקעב רעטײװ ףיוא ןיךגיטביזךאפ נוא כעך ףױא ןיבאה הטךס

 ♦קלמננ הישעמ תריכז תונ*מ (ה
 ןאטיג טאה קלמע םאוו ןענאמ רעך ,הוצמ־ יך םײקמ ןיב יןיא נוא
 טלעװ עצנאג יך יםאוו ,םןךיקנ ןופ םיורא ןעױױ ײז.תעב קךיא .
 אךוב רעך םאוו רעךנואװ עםייורג יך ראפ ןיךאװך טךעטיצךאפ זיא

 םירקיםינינם
 ימ.רעךייגז חשפ ן3יק, םעך ןעבאן? טין רא? םאױ תשפ ן3־וקז םוצ ןײז ןימק קקינינ
 וצ ןעםוני;עלא ךיז ן*3אק •לה םיןז ױא םע־ח ןיך בירקס םורןו נעזנ 4 ןיא ףךאיים
 .<וניבא םהךבןו ל# ותיךב) חוצם רעך <ןםין ןיטנעצ םעך רעבי־וא ןעה זיא ןדרי
 זנים חש? ןבךק טעך טכאסנ קם טה רעהקאנ ןבךקםעך ן־םע טינ ןיראזק םילךפ ליױו נוא

 ש^אםעךק םעך ףו יייוא נוא , דאראם םףרנ דןיקא ןײז וצ לה טאה םאו; רעך דןיוא ,ח;^



 ולי קלמעיתשעמ ׳תר*כז תוצמ
 טאהיגץךא^עלאנואך םירצן?- ןיא׳ץגעו.) םניךיא ןופ ןאטך טא?
 ןילאפינ ןא זחא ק%ע ק$וקיג זיא •,(טקךוםעךהע)רוניכה תאךייױראפ
 ץיק ץא טינ טביולג רפ זא,טלעןו לך ץ{ײװ וצלזמחלמא טכאמך נוא
 ץירא רע טאה לײערעיךרעןא ,קספ ץיז.טפאחיג טאה רפ םגה ,ךאז
 ,ץשטנעק פגיץזטכײל 'ייד ןיא (קלײע ײי)ןעמאז עםכעלזץןןיפךאװינ
 וצ םױא־ןעהנײךי^ו םאך רימ ץפךאך ־ ׳ ,הנומא ־ יך ױז ןיא יץכאװש בא.׳
 טאהקלמע םאוז ןעמאז עטכעלזעייר/,קלטע עךז יך ןיצךאה ןופ ןיקעמ
 זץיאטעון אי1ב דעך זא נוא ',יהינומא ילעבי עכאװש יך ןיא טײזךאפ־
 םעך ןיבאה ץלעװ רימ נוא דנאל רעזנוא ץא ןיױ ןיליעװ רימ ,ןיםלעה
 ןןיעק וצ םיוא המחלמא םיאיטימ ןיךיפ ראפ רימ ןילעװ׳סישמה ךלמ

 ♦טלעך רעךןופ ןעמאנ ןיױ
 ♦ םיךמ שנועתריכז.0 ,,. ־,

 ןיא ןעןירש^יטםאח וד םאװ ,ץױ םיךימ ליי1׳ ךיא ,־רעטאן רעםילי
 יד טימ טךיםא&י•טאהםאך ןעןךנייךיג ץלאזרימ ״הךות ץיך ״ .....
 לאמאייז טאה םירצמ ןופ ןעגנאגיג ןעניך ןיךיא תע? ,םירמ ח׳קךצ
 ךױ טאךר? כא);.,(ונגב השמ)רךורכ ריא ףיויא ן׳נרהא ראפ טעךיג
 השמיםיא ך טאהךהךופצ יתם ןײז ץפדײשיגיאיןאיהךות ןתמ ןיפ
 בא טיג ןענײז יױ םאױ ,םיאיכנ עלא • וצ ןיכײליג ראםטלאװיג (ונבך
 ,םיא ןופ דעטלע״ןעוויג״ךאך זיא ייז םגה ,ןעױרם עךעײן.ןיופ טעךײשי;
 ןיבעיל ריאי טלעטשינ'■ןײא ךאך טאךױ .טאהינ ביל םיא טא,ך נוא•
 טינ ךאךטאך ונבך השט נוא (ױים ןיא ןיפראײינ םיא םאהיס תענ)םיא ראפ
 ץגעך-טםעך ןופ־,טגיךײלאב םיא טאה ךםאװםעךףױא ןעוײך דיפןךמ
 .תפרצטיןכ ןךאװיגיןינאלשיג זיא ױ נוא ׳,ןיךאװיג טנױשינ טינ ריא זיא
 ךיז ןאמ"ירעך ךיא ןעװ״ י,ןיךעװ טךעטיצךעפיטינ ךיא לאז ױו טקיה
 ףױא נואךיכיייל} ץימ ףיוא עךיה ןוישל״ יטעךד ךיא באה לאמ • ׳ליפ
 רעךטײװ יוו ;טייל עםױרג ראג ףיוא נוא רימ ןוםץשנעמ עךעגיטכױז
 ןא טנײה ןופ לאזךיא ־דימ׳ףלעה דעטאפז רעןיל י א;לא % מא שנוע

 םידקי םינינפ
 רעייי? עבךישסײ) יד ופיםי ע* ור?ם םךו טנאןמןסיג טאהדב? ןײק.םאזן> םלימן•
 ,ששאםעךק םוצ: ןעשינעג ץד ןעם י טאה [יכאךבין קדיא יןיבאזן (ןטךאך ן* ןיי; םיורא
 ♦*ממױמו םיי*1 ■נאק 'על* םיא טאהיה נוא חםט םד? חןים םל ן* ייעווך יל טר?
 ,םיואךאם שד־,קה ןוךז םעך טיטםינחכייך טאה ןע?ײ?ן שאך .םיא קם םיורא ןעןןײז
 מיומ? ,ע.??רא עוןלתי עגן*ג יל רע&אן ו^ךק םך מעארן״נ וחילי ןײע$> אל ק$



 םירמ שנוע תריכז ״
 םע סאוו נוא טינראזן ןפ$ םאוו דײר עלא ןום גנוצ ןײס ןיטיה בא
 ♦ ןמא ׳זפז?א;חל זי?יול וצ ילג עחיא ןד לא;גןוצי ןײע ׳ טינ ט^אפ

 ♦ םיהלא הוהי תךיכז ס
 • ״/ן ▼1 * י :

 עגיליה ןײר ןיא טםבײךוע טא$ רפביל וד םאוו ,ןיו םךרןב ליון ךיא
 לכש ןײמ נוא טםארןר ןײזנ זא ׳ןיגאן טינלאז שנעמ רפךהךות 1 '
 ערפגילןי אךזיא םק ׳דני,ך ןיי$ ןײ;. .םוהטכײר ןיימ ןיבפ^יגרד? טאה
 ןײ־ב ״(יגילי יל)טינ טיורב ןיךךןיבאה נוא ריך ראפ חוירב רעמ נוא
 טכאמ נוא טםאלק ןיבפגיג ריך טאה ת״ישה לײוו רט זיא החלבר
 טעװערע(ךיג ר^ טאה ןילימ ןײז טימ נוא ׳םומ ןיא לכש נוא טנפך יך ןיא
 ןפ,ךנאד ןעמ ףראדאזלא .ןעםױ ןײראטוגריך ךין לאז םע עלעךפך יך

 פלא וצםיךןיס תולימג נוא תוקךצ ןאט ףראך׳מ נוא ת״ישה קביול מא
 ת״ישה םאוו ׳ טלפג יך ףיוא יאבג רעטוגא זיא׳מ זא ןיןײןו ׳ ןי^נעמ
 ענײמ ןום ןדןיךירפוצ טעוו רע ןעוו נוא ׳טגײליג ןײא רימ ײב טאה
 רע^ײו!ףיוא הךלצה איך רימ אײב ןיטלאך רפ טעון תואבג

 .ןמא ׳ רע^ייונ נוא
 . .(הסתפ ןיםעב וצ)תלוגלגל דמוע ץמה תךיכן סי

 רעביא גינעךרעך. םיכלמה ךלס ׳ םינודאה י^ראן םימלועה ןובך
 שנעמא ׳הרךף עביל ןײך ןיא טםגנאלראפ ח ׳ןע^ינעןלפלא
 רעדיןיא ןיךעטלע ערעזנוא טףיםיג טםאה ת ׳ןענאןנ רעךטפא לא)
 ךילגעמ טינ ראג זיא גיוא עכילשנעמ יד. ראפ םאװ ׳רהא; 40 ירבךמ
 טיורב יןפמ טמענ.ואװ ׳ךאװ ןײא יןייעל ןענע(ך ןעטראך זךלאז יד ןעװיג
 טינן נוא ו רברמ ןיטםיװא ןיא ןישטנעמ'ןפנאןלימ רא$ רעםאװ נוא
 טםאהוד׳ןיתיןש ךיוא וטםנעך טיור? ןאי זא /ןיזיוװ;וטםאה דםך ןײ־ב
 וציזיא םאוו (ןמ םיי)למיהיןום זײ©ש עקנישיךםא גאט עלאץבפגיג יך
 םימפט עלא םיא ןיאיטךיפז^יג ןי־יאה נוא רעךי^ עלא ןיא ןעגנא;
 דפך רונ 'יוו זא ׳ םעך טיג5 זנוא ןפמעל יצ ,•(טלאיײגייגםאח ײיײיא ם*ײ)

 םידקי םי׳ינ•
 םיה עיםךא עיןיידײ עענאנ יך טאה חפקח ןענײז םאוו וחיךי ןום םיךוג) יד ןי?א.ל
 ׳ •ח|?ודנ ה^ירתא, ןילא^ען ׳לאם ןײא ן>טקוקע.?׳ײו םשיאםעךק ן׳שיוא קנאט#י)
 ױ |יא הנוםא עטמע? יד ףייא טןײוו םאך ךא? טכײלים ןיבאה עךעךנאנוא ׳ןעןיואייך
 ןײעיגי החטבה ריא זא ,הךומ יעךןיא דײר נאט ןיטע^יז ן׳פיוא .ױז ןיופ תונןזל טכאסען
 ץיילנ ״רעכד יך ײ?זיא <דןאל יך זןוא עעיעי׳י;■ 'יל ךי9 ןעוװנ ז>םאך>



 חל תלוגלנל דמוע ןמה תרײבז
 ןײק ראגױא םפ םמ זיא ,ה^תפ ןימױן ע.5יניי1 םאל ןאזגײגטאה זענעה
 לאז ן ףליה יד.ןעמוק לאז ןענאוו ןופ ו*ירזע אב;ןןאמ,אזסינקוקםױא

 ןיזפאךגא הלילך ןיפאזך נוא ת״ישה ןופ עונעםאה םעך ןירתונא טיני רע
 םוא ןפלךנאה ״רלילןך תובנג ןפיוק ,הלזג ׳ הבנג ונייה ,טינ ראט׳מ סאוי
 ןעך הא ור^קתו ׳ה דיה״ ןיםיוןףףאל רע ,הלילסןהלילך׳ןיע^ש
 ףלי,ך ןײמ ״ץךאן םןמש השוע ׳ה םעמ יךק, ו ןדיק ד?א.ד םעטאג
 למיה ןיפאןקאג רע יטאה טךאװ קיז טיט םאןן ,ת״ישה ןום ןע©וק טעך
 רפ טעך יאךו_ב ,ןעמעלון טןײפש נוא םיאורך ןענאילימ טיג? דרע נוא
 הךות רעךןיא קבײלשיג טא,ך רע ףו ,זײפשיןײמ ןעןרלש וציןיוא רין?
 םאױ םעלא ןיא הכךך ך ןעקיש טעך רעזהשעת רשא לכב דןס־רבןי)
 באה ךיא ,ןאטיגדןאך באה ךיא דלאב יוו נוא ׳,ןאט טסעוו אוד
 יך ואװ טרא ןײא אך ןיוש זיא ,ךאפ ןעקילרע ןיא קהמ עלעקיטשא
 לאז ךיא ,הךלצהן הפךב ןעקיש יארו? רן טעון ,קױ לס לאז הכךב
 ,ןישאךג ןיךמעךםא הלילך קךיךןון טך,ד1בכב ןירעך טןײםשי?
 ןעמעלא טין? יםיך^ס תולימגנוא תיקך* ךא; ןאז$ טךע,ך ראפ רונ

 '״ןמא'׳ךילק??טיױ1יון
 ♦ םלי^תן תךיכץ (מ

 רעזנוא וצ קךאווזןלג וצ ןיבאה ןדעןסל? עךעןנוא ,םיפלועה ןובך
 נוא ןיךאוויג בורח זיא שךקפה תיב רעךחע^ ,דגאל עגיליך
 םא)ריא טימ טעךײןעיג ךיז ןיךאך נוא תול;ןיא 'ןעגנאיגיג ןענײןיך
 ־ראפ ךיא לאז,ם.יל'שורי עביל ןיפעג רא* ריך לעך ךיא יביוא (ךחײשא
 ןעמוניג בא הלילזל לאז ך טםײק םאך ,ד;אק ע^כעךןײמ ןא ןיםיעג
 רעיביל אולא /דנאהא באה ךיא זא קךיפש טך רא; לא;דןיןו זא ,ןירעך
 ףיוא םןלןקורי.ירעטומ עביל רעזנוא ןעקנײךיג וצ ריפ״ףלעה רעטאפ
 ריא ןעהע;וצןײזהבוז ןיילעון רימ ןענא־וו זיב ,תוחט־זק'ענײמ עלא

 יך טכאוןענ. טםיוו טאח עזעוחי .אוה יןורץ |'א יך ײ5 ק1ט# זיא טםאפערןל רעל יון
 ,לעטא3 ןײא ןי?ענד טאה נוא וחיךי טא^^ ,ןוח^ן תעורתא ןיוט* ןילא?>'ײז'נוא >דןא,ל
 ,ןנןיוב ףיוא טין 'לאפ ןײ{י ריא לאן׳ם זא ןיא ןראוון ןקןוזינ ןײא רעיוט רך וןײלן יזיא
 ןופיטטעג רעמןנער רעל ןעווינ זיא יןילײט ײים ײן ראםי ןיראןוען זיא םע נייי ,דלעך׳-ן
 רע טאה ןיטךאד ניא ,רע;יד ןימל עלא ןיאג טבײרזי חקם יד • ןייג יצ נעיװ 'ף
 ײ? .׳ונילע״ חבז? ןיםיורן שעך קוןינ ןקתם םעך. ף'י1א טמוק םע. רעװ זא ׳ט׳ם תוכדב
 1* י״ע ןעםיורנ םגך ןעןנןאל [י?ראי יימ אבטםוצ חאךו׳ף חבזן׳יי ןי?ג׳4 ףי.אל ״־5?,

 דעד ... - י 1



 ׳ ■־־־ םילשחי ־תריכז ׳ . 76
 ׳םױש ריא ןי^ ןירעןלםוא ךיז ןילעון רעךניןר עךיא תעב דײרם ןיא

 ׳ןמא׳ונימ;5 הךסם? '׳
 ■ ♦ הלבו םעלב ה&עמ תרייכז (י

 1 ז ז > ן • י׳ ד ׳ *־•:

 איבנ ןעבילײה ןײד ךרוד טגאזיג זנוא זפםאה ת ״רעטאפרעײרט
 יעד)קלב סאוו עזפכישיג יך ןענאמ רעך ןילאז ריןג ״ד^ימ י'
 ץמעלב קםור ׳ןידיא ןיגעװןאלפא טךעלקיג ףױא טאה(באים ןיפ גימק
 ת״ישה ,םאװ עגך.יך ןיםערט וצ טנאקיג טאה םעלב נוא ״ןטליש יין
 טונימ עטקעלזע יך ןיא הלילך .טלאװ גוא ׳(נאם יעלא)גיךניךאצ זיא
 טײצ עצנאג יךינוא דסך ןאטיג ת״ישהטאהגײו יעל ראפ> ״םלכ״ ןיגאז
 המ)ן׳קלב ןירעםטנע טזומיג םעלב .טאך י, טניךאציג טךי רק טאה
 (׳ה םעז אל) ײז ןיטליזע ינוא ןיךיאי ףיויא ןענעךאצ ךיא ןע,ך יוומ־עזא
 ,ץצךתע ןיא סױא ךךוד םיא ראב זיא םע ןעך׳טינדניךאצ טאג זא
 טאה^ןיטליזע טאטשנאינוא ׳הלןע לעבא נוא ראנא ןיבילביג ךן זיא
 ןיםראך׳ןי׳קלב ןופ תונױזבטימקעווא זיא נוא ןישטנעב טןומיג ײז רע
 ,זנוא טימ םיורג זיא ת״ישה יןום םיךקה יך.טײונ ייװ ןעקניךיג רימ
 ם׳מעלב ןיםימיסיטנא ףױא ןעײטש םאך רודךרוד לךבי ױזאנוא
 ערעײז ןיךעקמוא טאג רעטוג וטםלאז ׳ןךיא ןיטליש וצ םיךימלזכ
 .םיאנוש עלא ןופ ןײז ליצמ יזנוא וטיםלאז ױז$ נוא ׳תוכךב ףױא תוללק
 נוא ׳לױמ יןטימ ײס נוא דנע.ך יך טייימ ןיגאלש זנוא ןיליװ םאזן ײם

 • ןמא ׳הךהמב תומחנן תועושי/ףוא ףױא זיעגנירב טםלאז

 .(המשנ ענעגײא יד ץילא ץטיה ראפ)דל?מ דןזן^נ רומזןר הנוךת

 םיבויט םישעמ ןיא םידא ׳יורפ עמירא ךיא זרעטאפ רעגימראברע
 ׳ןיבךאש״רעניבאךבוצ ׳דױזי ןיא ךײך ינוא ? ' 8 ׳ י־'
 עמידאןו טימ נוא ץראה ענעכאךבוצא טימ ,םולב עטקלעךךאפ
 טהלאז וד ׳ טאג רעגילײס רעסיורג'ריך דאפ ןיטען ךיא םוק ןיךעךמ
 , ..... - םירקיםינינפ

 רי1? יךבב ״תויכלט״ םיא דאןן ןיגאז ה^ה ןיא ןילאםעג ןעגיל ייז? סאןן טלעװ רען
 נוא ״ יגיא ףיוא ןעגינעק,ןיכאט םיא ןילאן יוזא רען זיא ראק רען נוא ״ לרוג ןײז

 טונא וצי ןענא? רעךי זןיא רע זנעןן ךרתאך יש?א יד וןי ,ןעךיא ײב קבילבען רןןײש
 *זנייןי.ןים ה;חת יד זיא םתאך ׳ירחאי זנלעםשי)ןײרא םיא ןיבאק הלוד?ה תםנ?
 זניז? .ןי;אז ריא 'ףראד׳ם ,ערזןײטא ינעײ! *תויבלה,ןיא חר(עע.ח;וםזןי ןיא הןםיה םיאר

 ז ,'ח;ק פיירן •י #ו*ר ןילאן דיק ׳!טןןאלךעם איעג ימך סאון
 רעד .



 טל ״ דאמ־ ךשפנ רומשו .דנודת .
 ךיא /(חםום ןיםמ״א)ןלױו ןיטוגא טימ (חאזי ״ײיא)רוהט בל א ןיבע^ רדמ
 םקשך יך ןופ טירט יך ןיךײמ וצ סױא ״ ןעמילשעב טםעפ ךךלאז
 עךעיין.ואוו ןיגעןו עךעטםניפיןיא קײןןנוא הךות ןײך םיוא ןיכיוו םאװ
 רעײן.םעך.טימ ןע(ךנירט רעד נוא /(ײלפאב םיעשרךרי)יז ןיםעלט)תװאה
 זעקמ רעך זיא ךילןרילג (שיאה ירשא)טנאךה״עמה דוך ױו ,המש?
 םיעשך ןום תוצע.יך םיוא טךײוו םאוו (םיעזעך תצעב ךל,ך אל רשא.)
 יךןיא־נוא (דמעןאל םיאטס ךךךבו) ,(געװ־״יד ןיאן״גוצ קהםארײוםאוו)
 אלםיצל בשומבו) ,ןענאטשיגטינרע זיא ןישנעמ עגיךנין ך ןופ געוו
 רעךא' ,רעליפש ןעטרא(ך ',םיצל ןום םעןנאפמאך יךיןיא נוא (בשי
 ,ןיםעזיג טינ רע זיא תונצל ןיכאמ נוא ןעצומעלאב ךיז ןיבײלךפייא יװא
 יך ןיא ןײג וצ ןיבאה קשס לאז ךיא רונ (1צפחו ׳ה תךות־ז'םא יכ)
 דונ באה דןיא ןעך זא ,רימ ףלעה נוא .הךויתי ןײך ןופ געוו עגיטכיך
 תבז^ טרפבר ^בישע׳ יןיפ ־ני* סאנ ןופיםײבדא עגיםײנ עלא ןאםיג בא באה ךיא קװ) £ײצ

 ןעמײל ־חני,דײך עטםיפ ןיםפומש ןיצעזקעװא זפינ ךיז ךיאלאז טדיו
 עעילײה טימ ץךאה>ך ףייואי ןעמיךאװ םאװ םירפם עגולק עגילײה
 םאװיךןעבאהבילנואןעמאנןעגילײהןײך ןעבאךביל,ןעלהיפעג
 םיניך עלא ןיםיװ וצ ןעגרעל ייז.נוא ,םעטוג ןעוטנוא הךות ןײד ןיוכײוו
 ךרך.ןיא ײה־נוא־ ןידא ןיא ײם ,ןעםיװ זומ רעטכא^ עזעיךיא א םאװ

 טגאזךלמה דוך םאוו רימףיוא ןיךעוו םױקמ לאז הזתוכמו /אץךא
 טצנאלכיג זיא םאוו םיויא יוו ןײז לאז ךיא (לותזע ץעכ ה;ך'ן) רעטייװ

 ןוי * י רעש
 קין לאן םע ןי?ענ נ;וטכא יז זום רעבירעך ליש ןום טבײרם׳ לי(עה רםום רםם דעד (״
 לאו ין >נ י- .ננטךךא ןיא טפאעטריױ יר ליװ שאװ 'יורשא ,םירשס ענילײה י׳
 ,ןיףעדי.ול5 ןים דײך ענירעביא ןוס ןעטיה ךין ןענידראם לױו ניא ןאם םעד ײרזנענ ןײז
 ,ןקןײליצטינ ןעכינ',דײכ עזעיךאניםוראון ףךאלי׳יורםע^ילעגעראטשבעזז״זעסאנםעך

 םלאטןױײר נינײווזא ,שנאן ךלםה הםלטי לאז יז (א״ :'ןיבאןיך דןך ףיואי קמענ יז
 ״טיונאיייפ 1ד- י.םכחא ראם ךיויא ןיראנא ,טךישקראם טינ ,ניטכיצןײךךיז םתאיןײנ
 ליםוצ םיא יז לאזי ,ננײא זיא ןאם םעךןעך ענײטענ יעטלא' ,עכאשנײא ןיךי נעם שנ?
 -.טלע? שע םאון יןינעװ ןענאמךעך טינ ,1טײנ,ראםיי ׳ ץנאנ נוא יןײך רונ רעךײלק

 לאןדדנוזענ ןיא סעםע טלעס רייאיןא (ה רעךניק יל ,ןיכענ ננוטבא ךיואי יװאנוא
 טינ נוא ,ןיךעטעךנךע־ס טינ יםע ין ׳ כוטון? ןיא (כ-ל.ץ:אנ ניוא ןײר ןײנ ןילאז
 ,םיךוםקאך טים ןעכײה ןא ךין ןיםאזך ך ,טטאךין ףיוא ,טרעקינ םיוא ןײז לאז

 רונ ,עךאמ ןיא ןייריא ויא טנײה י\ו רעךא -.רעטךע. עךעײז.ףיואי טלעז?ו?יצ םילכ
 .דאכ א ןיא דןאלםיוא ןיאיןעךאם שעפע ןיאקילנעא ןײא ויא ,זיוחא ןיא טףךליום <
 םוא־זנלען םיוא זצננײרב׳ם טאןו ץוח ליױ) וצ םאך׳ ,ןײאןק יצ טךעװ םאך ״זיוה
 ןיזנײקנאךק עקאט 'ןא ךיז ןעם טכאן? ,טהין ,ץהיך וצםאך < ןיםי5 יצ םאך ״ןיבאךכ

 י מיםא / ׳



 ־ דאמ ךשפנ רומשו הנחת ימ
 יך תא טײצ דעך ןיא טןתפ ןייןטי^ רפ םאװ ,רע3און לאווקא י3
 זיא(טרא ןיטיװצ א ןיא ןדנאלפ וצ ןװא)םיא ץשטמענ׳מ םאװ קגײויצ
 ע$ט ןי?אה וציןײןהכוז ךיא לאז יוזא ׳החןלצה םיורגי טימ ןיטאךי^

 ♦ ןמא ׳ןעײר^ יך טימ ךך ןלא;טײל נוא טאגםאןו תורוד

 ♦ םיףני^ הנחה
 רעןיא ןעניד םאך ,תוצמ 3 איך ףיוא טעדנירגף תא הנחת יך
 :טםײק םאך,ך״נח זיא ײז ןופ ןעמא;רען ׳ןעיורפייך וצןיבעגיג
 ןיטעביגטאה הנח רעטומרעמוא יך יוזאנוא ,הקלךה ׳הךנ ,הלס
 ,ךילטקניפ טיהעג בא טאך ך םאװ ,תוצןן 3 יך תוכזביזא ,ת״ישה ייב
 ,ןהוזא טימ ןיך הכזמ ריא ת״ישה לאן ,'(* ןיטא^יג טאה הךות יך יו)
 א ןיבעגד ריא טא׳ה׳נוא ,הלפת ריא טךעהיג וצ טאה ת״ישהנוא
 השמױןגיטכיווןעווך זיא רע.םאיוו ,איבנה לאוםש ןהוזןעגיטכױן
 לאומזעו ױבדכב ןרהאו השמ)' טגאז ךלמה^דןך יװ ,ןעמאז וצ יןרהאן
 ײרך יך ןעטיה בא טעך םאװייחפ יך ךיוא יוזא ,('ומש,יארוןרב
 נוא רעךניק יעו^וג ןײז ה^מריא־ת״ישה לאז ,זיא גיךעךיג יוו תךן?

 : - > י - .ןמא ,.ימימעג עגנירגא - . •

 ןױצ ירעש ןויצל ןושאר
 מא ןעהת םיוא ךיז ףךאך׳ש רונ ׳ר .(אל תונרב) קגאן םיכ?ח ך ףן(א

 סעפע ויא ןאמ רעך ביוא (ו -.ןען?יה בא יענ)זןתמא לאמ 3 יד טגאז ריללא
 ראםםע יז לא? < מךאװא טיט ט?עךע.5?וא סאװ ״*•^ ךתםא ;/ח^תאליה׳דנא
 ןײךרא טרסיודע? סעב שנאםא ,ןעזאךײב י
 ןייטש רא? [ײלא דלאב 'טעןו רנו י,עלײון
 -.ןיזןעב רעב.יא ך טעון נוא טכערנוא ןיך
 טין ןעגיוא יד ןיא םיא ראם1 לאן ין <ז
 זיארעל ,ןאןרעפםנאט יעדנא ןײק.ןעכיא > -
 םיא יז לאז ,הקילח קילננוא ןײא ןיא זיא רע וא <ח -.ןײו* ץנאג זיא רעך ,מלק רנןיך
 םורא טינ <ט -.סיאטח עיטםיןמוא םיא ףיוא 'ןעםראינ ףיורא טי) מא ןעניךלוזעעכ טינ
 ןום ",רעךײלק ןום ,תועירן יפײ; םײחא ןעננײרב נואג רעןײה עדםערם יןיא ןעןיול

 'י' ־ י .נמריןז ןוסליבעמ י 'י . ,
 'עזנראךטעב לוזס ןיא ןײג רעךץא ,טאנראפ ןײלא םיייזז רעך ןיא ןענוואל רעםעב ('
 - י.חלילח עךה ןו*>7 וצ האנק וצ ןעמוק נגא ננוריצ םכענעי ,לירע׳? םטענע_י
 טײל עםעךא יר ףיוא ךיז לא\ נוא ,'חע,ידי.םןאט ןא לים/ןעלײזג יטיני יז לאן הקךצ (אי
 ןײרא טי; םיא י? לאז ,קנאן םיוא טינ םע?פ ליװ ןאם רעך זא זבי -.ןירעזײכ טינ
 ןעןאק רע־ן ךין לאן יןנ ,ןיןאז סיוא אקוד ריא' 'לאז רע. ,ןײייא רעבעל ןיאיןעכױק
 לאן י,דןײךם ענײן ןום רענײא טקוק םע זא<ני-.(ןא.ד ןום לטימ ןעזנכיאװע^ םעך

 .יעןיזן עךילךקךפא טייון ,דוב^ טיס קיםען ףי1א םיא יך

 ;טײךעב הלפ,ר ריא ןיא טגאןע^ טאה הנח
 יך קבעגענ טקאה ה ,םלוע לש ונובך
 ,הקלךה',הך; /ה^ז ,תוןןק 3 ןעורןנ



 מ ׳םירעשהשל&הנחת •-
 טנפל רפ סאןן ,נמח ךורן טאן קןףפןג^ םגך ףליה וצ םמן ךיא
 ״םיךגהפ השלש״ הנחת פגיטליוו יד ב־׳ףוע נוא ,גדופדנוא רפ§יא , .
 ךאלויינײ^ד רפזפםעוושיעךעײט פךעןגוא וצ טםאשךנײרם םיורג טימ
 םיורג טימ נוא ,,דאלו לחךהקבך הךש ,נבקעױ קחצ;םהךבא ןופ
 םױרןיטימ נוא ,ומש ךרךתל םש,ך ראפ (תיסםיוה ״*•,")'טםךום ןיךהע
 ללבין׳םיוא נוא רימ ףיוא ןיבאה תונ^חר ןיוש לאז רעוא ,טעךיל

 ןיא דיי ץרינלאײ םײא)ןײן דנוע2 גנאל אז ןיםךאד טינ ןילאז רימ ,ל#ךםך
 רעזנוא טךעןטנעיג טאהרע יון ןיךעפ^נע ןיוש זנוא״לאז רע ,(״ילג

 ךעיזיא ושעףעיךור? ןײז ןום האנש יךיביילוצ םאװ ,בקעי. רעטאפ
 ןיךעטלע ענײז ןופ נואי דנאל עגילײה ןײז ןופ טליגאװ ראם ןעװיג דןעןען
 טאה איבנהלאומשטײןםאוו דף גינעק רעזנוא תוכזב נוא״,רהאי22
 י,לוטש גינע׳,ך ן׳םיוא ףיורא זיא רע קנאונ זייג ךלן א ראפ טבלאןיג םיא
 ןום טגאקג ,יתויךןדמ עלא ןיאידךענ קוייג רע זיא (י־י״י'** ןי• ר״׳םא)
 טגאיעג זיא׳מ זא״ ,טגאז טלעןוידױן ,קעךש טיוט ןיאךלמהלוא^
 זא ׳ זנוא ףיוא ןײז ןיגמי תוכז ןךי לאז ,״גנײאי טלעװ יך זיא גינעק.א ןום
 ןיא .תולן ןיא דגי ענ קװין רימ םאװי דדאי טךעךנוה 18 ייך רןאנ
 דנאל רעזנוא ןיא ןיךעןךםוא ןיושזנוא אךוב רעד לאזי׳קעךש טיוט

 :ןמא/הךסמן חכולס רעזנוא טין?י

 ־• ך. ״ • - ןוי1ל ץשאר ןױצ ירעש
 ףיוא רקוע חלילח ןעניין ײן ןעױ םאװ ,ןעךי* ןעלעוג •ין ךיז לאןין(די
 ןערובעג תעב הנכס זיא ײג ןעײםש ׳ ײן ׳יי* (ייעי?רע? ר?ײז רעךײא
 באםאיל ךאל רא באה דניק םעך ךיז י־ײ־? םוסקול יעך זא ,ןעטײין עןיטןײה
 ׳ 1 ׳ ־ י י'* ד - ■ ״ ■ * '•'׳? ןיא קירא חלילח ןעט ןער ,ןובסיחא ;(םסנײס ד?א. עײרט א ױו טיהעג ״ זיא ײירהים רעך.•״מ^ײנעמיװו
 תונקחר רים ףיוא הז תוכזב וטקפראך ן?/ .ם-אי ^לעװי יך יון׳קי?נ;וא ןעםימנא

 ׳• ד?י|?א ןעןעג רים נוא ןעבאה ן* טןרא•# יןובשחאיןא טבעל׳ט
 טינ רעװיא ןעוו ,•ײקלידײא נוא מײקםו־* ןיא ןעהיזלןן ין ילאן רעךןיק סוס .*טייצא
 ףיוא טכאט ןעט םאוו חכךב א זןז ןערעלקר? ליא ,קןאךא ןענאן יר ןעלאן ,םעןנ? ייז
 םורד י,ןעשאועעב •א<ל ־רע ■אוו זײ**> יױ ףיװי קשזיע םעל. קנאדא שאך זיא 'זייס^
 ,איצוטה ןא ןעםן טינ ןעלאז ײן זא ןעטיזו בןז נוא ,יחןךבא רעךניןר ױ ןעןךעל יז לאן
 ,תולוק ןא ] זגור ןא ,ססכ יןא ,ניהױ ליטוע ןייז לאן דײך. עךחיזן <זט ♦ח|ךב* ן?
 זא ״ןענעכער. סיוא נעט ף ״טינ סױוענטםא* ,ןפײךיןי .ןעיטםניד ידףיוײ טים?
 ,ןענױהלילחיטלאוו דץק ריא זא ,טײסזןז יעצײלט קרעןניח םאװי טינ םיך) רענייק.
 ןייא ע;ען 'זי? אױזא ,טינ קלדגאהע^ רדן י לאקם י 'ןעלעו; םיוןען ין ט^אװ

 • - •טט ןעןךןאתען ןיוא ריא ףךאךין נוא קךעז^נן ן• ףןקא •



 םירעש ׳״*,ד*£ז תוצמימע השל״ -80
 וצ נדפײג רא? דד? ךענעכעך ״דלס ןופ י ה?זלס׳ ד ץניף^־ץלעװ׳דיטרעךייא
 עגילײה עלא סאוו הויק; עסיור? אןא ראפ הלס סאך מא סאװ ׳ץדעלקךע •
 ןופ ׳ג רעך זא טבײךפי שרךם רעדלןיוא ?םעך ןופ דאךאפ א.זא קכא? םױןק
 סאווןעכאןיך כילוצ (תיקיאך ליבציכ) ץיטזןי טלאװ םע ױוףיילןמא תיזןיאריז
 תיזןיאר.טקײה הךות ף ונײס ׳טלעיוף ןיפאזעעב ארוכ רעך טאה *תרןיאך,ןיקײס
 תיזןיאך)׳תישאר״ טסײה הלס ןופ הוצמ ף נוא רתאוכח תיזןיאך,ןםײה ץךיא,ױכךך
 רעך טאס ך בילוצ סאוו ןיפאז. 3 ף ןופ ענײא הלח זיא (ומיךזר הלס םכיתוםירע
 הכךבא קכאמ ו ףאזעקיוף אזא רא3 סאך זי*< םאוו׳טלעוו ף ןעפאזןיעב .אךוג
 אזא ץי! םאך לאן ,ןנעךבךא? ץביוא ץא ןיפךאװ ןײרא ינוא גײט לעק;טזןיא ףיוא
 טײןךגיטכױו ף ןײטטי ראפ ןיװגי ריק ץלעוו גנתעלקךע יך טימ נוא ז הו^מ עםױרג

 - .ךיוא ׳רנס תקלךס״ נוא ׳הךנ,ןום • '
 ף (ותאובת תיטיאך) ץךיא טפור תים-ח. איבנ רעד.זא טנאז? יעד.אך ץבאהריס
 ף , עמירפ ף)טלעוו סעטאג ץפ טכורפ עלא ץפ טךאם עטםעב נוא עטקךע
 זיא טלעװ ףתעב' ,אךוב םעך טגעק־ש ץבאה ןױעטלע עךעז;וא,(הךוחם ןױךכ
 טאה רעכלעו) רעטםךע.רען קװיג זיא וניבא םהךבא ,קוויג דליוו כלאה ףאנ
 טכײרש שיךךמ .רעך ױו ׳ רפעשעגא אך זיא םע זא ׳קזןעלא ןענעקךע טכאמיג
 ערעטסניפא ץ*א טעעאלביג טאןד רעךנעזײ־רא ױו זיא םהךבא ־חפעטקןיעגףזא
 ןופ ץיעיא ןעהעז רעך רע טאה גנולצולפ ,ןפאךןפיג טינ געווף -טאה־רע '׳טכאנ
 רעױו ׳זיוהא'וצ ןעמוקיג זיא רע זיכ ןעגנאגיג ףאנ ןײעי םעך ףאנ רע זיא רעײפ
 רע .ןעגיוא איך ץא ץךאוויג גיטןיל ןיוטי םהיא זיא טניפעיג ריט ף רונ טאה
 ,האלכליקנוד טךיטםאקאפעגזיא טיפום רעך- ,זױהעניטכארפא ףךראפ טהעז
 ןעמאלפעםיור? אײװצ יןעטיקץא ,ןעםאלפעזאג לפ קגיוצינ ןײרא זיא טיפוס ץא
 רעיך זױד ץא ,םנףאל ןיםיורך ןופ ׳ ןענףךאג רעטסנעפ ף ףיוא ,עשערטקעלע
 קלקניוו ף ןיא ,םנאוװד עךעײט טיט ןעגיוצאב זיא ץליד יך ,טפול רעקאמשיגא
 ץטךאן עלא ,ךײטא׳דלאװא ,ןטךוצא אך זיא זיוה םוצ ,םענאזאױ עםיורנ זעײטטי
 ץפ'.תאגיזפךנ עקלדזװץסאפףפ ענעךעך^ךעק אך תא זי1ד ץא ,תוטחכ,תופוע
 המכח םיורג נוא פאקי טיז? ,טךיװרעכײרא טניואװ אך םאך גיקנאקזיא ץיאז.על!<
 רעךיגיק רונ טהען רע ,טינ רע$א רע טהעז טךיוו ץיק ,טנעדךףיג ,םעלא תא
 עק5אנל ףנוא אםאט עקפאפ ף ןיפור ,םעקלאיל נוא םעקפאפי ץא ףיזקליפש

 ,ןךעפטנע וצ םאװ טיג ײן ןעםײװ ? טרױו רעךזיא ואװ ײז ײכיטנעךפ רע .א״אפ
 עגיטךא םיור? אזא ףילגעמ םאך זיא ז טלעוו רעד ץא אך רע תיא ןאװ טקאךמ רע
 איון- ,-־ועךניק ןײק קעווא טיג טפךאװ רטאפא ,טךיוו א ןהא ןירהיפ ףין לאן׳זיעו
 רעבילרעהאיטנײשךע םהיא ראפ טא<ך,קנאדעגץא םסיטךאפ יוזא םחא טײג רע
 כא.ד מנהעז ח םאוו םעלא םאך נוא הטךױו רךץב ךיא : םיא וצ םנאז נוא ףארג
 ץילא םצנאלפינ ץילא םױביג ץילא 1 םעךניךקנ דקה עניךג םים ץילא ךיא

 ןיסביקאג



 אמ .,םױעש .,דלח תוצמ ינינע חשלש
 ףיוא קכאמ ךיל,ךילג ײז.לױו ךיא םאוו רעךניק ענײמ ןע;ײן סאך נוא ,ץננל״יל^
 םניוטןערנ; ךילןלערש זיא ־וע ,ךי;ןיךים וצ יווןײםשךאפ־מנ ץלאן ײןןעװיגיגוע
 _עלאטימץאלאפ אזאןײלא.ןעױרטזץ וצ םיואףאךג םעךץפהמכחףןופץךאימ
 רוץוך טימ לופ זיא רע זא םהיא ףיוא טנעקרע טאוך רע יוו נוא .טיךךןנילטעװקעב
 וצ ץביוהיג ןא טאהינוא ,םהיא וצ ןיךאוויג טפעלקיגיוצ רעײז ־ע זיא/םימחך נוא
 '״וצ נוא םעקראנל יך טימ םעקפאפיד ןיפךאװ קעװא ןילאז ייז.רעךניק יר ןיךעלזיךע
 ןעםײלפנוא ,ירעטאפ רעײ{ ןום האלםנ המכח יך ןיטכארטאפוצ סימ םעך ןינײל

 .קילג ירעײ; אוצ ײן טנעךעל רע םאוו םעלא ןעגלא? ״ םאןץראהיג ןײן ,ךיז
 קטאטזןי ײ!זא ,קלגיפש גא ךין לאז ןיטאהט ערעײן עלא ןיא זא ןעהען נוא

 ־ * לעךא אןא נוא םקך אזא רעטאפא ןופ םיורא
 ןײן לײוו׳טעזךנאלבינ טאה רע,םהךבארעטאפ רעזנואזיא םאך רעךנעזײךרעד
 ןאך טאה טםניך ןיצעג איךנוא ,רעניך ןיצענא ןעדיג זיא חךת רעטאק
 טאך דע ,ןעפאךטעג טינ געװ ף םגנאפנא טאה םהךבא ׳ עלאך יך טליפםיען
 ךנאטשךאפ רטנוזעג ןײן רונ ,טא;םאל זיא רעיקא ,הגקל יד ,ןהוז יך ףיוא טךעלקינ

 ,טכארטיג ,טעװעךאהיג. ליפרעידטאזןרע ,ץביולג טזאלענ טיג םהיא םאךטאך
 ,טלעוו עםיורג יך ןיפאשאב טאך םע רעוו ,תמא םעך ןײג רעך זצ יוו טקגײךענ
 תתכ יך ךיז ןיא טאך רע םאװ שנעמ רעך זיא םאך ,ליטלעװ ענײלק ך ךיוא נוא
 ױןךאוװג ץפאשאכ זיא שנעז;רעך לעצא יריפ סאוו וצ נוא ,רוטאנ עצנאג.יל ןיפ
 ץבעל נוא ןעקניךט נוא ןיםע וצהמהבא ױןרוג חא תילכך ץין זא ךילגעם ןעך ןיא
 ײן םאװ ,ראךנאלאק. ןום ךאלזפעלב יך ױו ץין ןעלאז געט ענײןי זא ,גאטא
 ןעמ טקילפ ,טײגךאפ גאט רך יון רעהכאנ ,אך זיא גאט דך תעב דונ ןךיטםעקקע
 םנישטנעמ םעך ץיג קעװא ןילאן יוזא ,םיפ ך רעטנוא יין טעךט נוא בא ײן
 טמוקאב המהב ך ,המהב יד ראפ רעבילגנוא ךאך רעזיא ,ױזא בױא ?געט
 ,עיהיט ןא טעװעךאה נואיין טךױביג רעךניק עךריא ,עהימ ןא זײפ¥י רהיא ךאך
 נוא*,ץיןיןיגךאז? קנעק םאװ ןעןךילגביא יד בא טיג טקערש רהיא ,ןיצךעמש ןא
 יץךי ץזאליג טיג םיא טאה ןעקנאךיג עזיך , - ךופה רעדי סעלא ץא זיא שנעמ ירעך
 טאה טאגי ׳תסא םעך טכוזיג רונ ,קקנורטיג טינ ץםעגיג טינ טאהרע ,עהח
 טאה ״תמא םעךןעםיוו לױן רע זא ,עהיןני ץין טימ ץךאהעניך ץןן ןעהעזיגוצ
 ןעננאגיגוצ רעזיא .הגוםאן תםא ןופ 'לאךטשא טנײשינ ןײךאםהיאץא רע
 עםיזון עךךיא טים טלעך ך ןעהעחעך טאהרע ,ךאז רעך וצ רעטנהענ
 ,םאזן ןיא נוא גאװ ץא טײצ רעך וצ ךילטקניפ טםיםשיג בא םעלא ,ןעגנונעךךא

 .טלעוו אך ץטכײלעב םאװ ןעטאלפ עשירטקעלע ייווצ יך ןעהעזךעך טאה רע
 דך ,ןע^אלפ ע;א;יוו ןילעשש ך טימ לםיה רעך ״ הגבלייל טימ ןהוז יך זיא םאך
 רל ,םנךאל ױו םבאג עךעטקניפ ך ,ןניךךאג יװ ץיה ך ץלעטשראפ וצ ןעטאש
 ננוצארפש עגעךײשרעפ םדם םקעךא? ״ ןיא דךןן יד. ,לארעביא םפול ךעןממשיג
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 ןי*? דהעי ׳קלאזממ? ענעךעי^דעפ יןך דךג? אך ץא ״ סקואװעגינוא
 אך .ץליקקעקקע ק?עק, לאן רע דנאטןןךאפ ןע?ילר;*?אנ ץיז טד;סענעפעאיע?
 קניױ; םעלא ץגעך ח טים קןכלאוו רעל ,ך ץא םאןן םיאתן ף טים םין?נ

 _• .גים^ד ץטםאמיג גוא
 םאךזיא ץ־קלןר ןעגןאפיגנא רע טא,ך ףאזאליה־נ רעםיורג רעךקוועג זיא םךךבא
 םעלא. .גוא טעגךאעג דץלטסניק ףא1 רעךעי ׳ טלעױ עםיורגא יוזא ךילגעך
 נוא ,טנעךואנ סעלא םאך טאךםאוו רעגײא ןײז טינ לאז/טכאמינ יטץיס ױן ײנ
 יך רעןא טהעז רע .ץביול;וצזץלגעטנוא זיא םע׳טפאשטךיף עצנא; ך טךיפ
 סעקפא? טיז? ראן ךין ןעמענךאן ײן ,טיג ראנ ןהעטטיךאפ טלעוו רעךןופ ןעשנעמ
 ץזו יטפיטךאם ליס ױזא ךין טאזז רע .ןטםניך ןיצעג יך טיט) םעקלאנל .נוא
 ךיא :םהיא טגאז נוא ׳ האובןכ ןעוױואב םהיא וצ ךך טאה טאג זי? ןעקנאךיג

 ,רעךהיפ רעך נוא רעפעשאב רעךץיז ךיא ׳ טלעוו רעד ןופ הטךױו רעך ץב
 ץםא^אג אך גאך ךיא סאון רעךניק עגײמ קנײן ןעטיטנעמ עלא 'נוא
 ־;•••:: ■• ־ ,■׳ י .לעך ןעסױרגא אוצ
 סאװטקךעמאבטאה נוא רעפעשעב ץיז טנעקרע םהךנאי טאה טצעןט^
 טי;ראג ךין טנײה טלעוו רעך ןופ ןעגינעגךאפעלא יך זא!טקײהןגינעגראפ
 ןופ ןהאטיג םיוא טךעוו שנעמ רעך םאוו קגינעגךאפ טונימ ץיא יך ץגעק ןא
 ץא ףי1ײכ טךיפקיע? טצעי.טאזן רע יװ. ,טאג וצ קבדקומ ךין ױא נוא רעןךעק
 יטא; 'טיס טעךיג נרא תױמשיג ןופ ןהאטיג םיוא ןעוויג ױא רע סאױ טײצייך
 בא זיא ךילגעפ סאוו םעלא קניוהיגנא ךיז ,ןאז להאמטסנעך ץפ רע ;טאה
 קהעז נוא הקהבא יוו רונ זיא רע םאוו ,רטוח ץפ טײהבאךג יך ןופ ןעדײע
 ץפעלעווק ײ.ייא רע םאוו ,ח׳ישה ןופ ץטאחט ך וצךיו קכײלגךאפ סעלא
 זיא רע ןענאוו זיג קמעלא טימ דקוך ןהאט וצ ןע;נאם_יגנא ךױא רע טאץ ׳דםוך
 גיפליודאכ יוו ;דםח עלאפנײא רונ טינ נוא (עײנאל דםח)ץילא רשזו רעך ןיךאװיג
 ןענעקךע קמעלא ץכאם ךיילטסײג טפיוהךעביא רונ ׳ךילךעפךעקז ןיךעךע;ןך וצ
 םע זא ןמןױו קלאן עלא םאלתעךיקיםעך נוא רעםעמיאכ םעך ןופ .ןעקאן םעך
 רע גוא (םליײ יר) ץאלא§ ןעכילךעך םעך ץפאז^אכ טאה םאװ שאגא אך זיא
 טניךעלאכטא-לרעזםאװןענאיצקעל. עלא יך .טלעוןרעך ןופ רעךהיפ רעדזיא
 טים ן׳דורמנ לײוו ;כאג נוא באך ׳ טוליז נוא טוג טםאקיג םיא טא,ך טלעוו יך
 ׳קוינ ףדמ קךא^ םהיא יין ןיבאך ,טקעםשיג טינרעיין םאך טאה עטיווק ץין
 ײכןעטלאהיג טסעפ ךין טא״ך רע נוא ׳ ןיכיוא ךלאק.ץא.ןיפךאוויג רעהכאנ נוא
 ראכטךיעון רעך ןיא ןיךעךנאון םזרא קךאוועג דיימ טינ מא נוא ׳קןאךענ ןײן
 טאה זא ץפלאהיג םדיא טאה טאג זיב*,,לאףיא .ןעכיוה ןיך ץטײךפש
 ,ץלאפיג םיא רעטנוא ןענײז עךנןיפ ע;ײן עלא נוא טלעוו לײט ןיסיויגא ץטןיולאכ
 ךאקרעידיא (ךנױעג״דסחךל יתךבז)ק^א; סעזפאינ ץא איבגה ׳יםרי םנאזםאן
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 ןע;יוהעגנא זץ? טאה םוהטניךױ רעך העב /עךאנעג רנעגױ ץיל לאךשי יױ

 רםח (םא'ג)' רימ טימ טאה םהךבא רעטאפ ןײך םאוו קלןגיװטנע וצ טםך^קא
 ק^יייךיג ףיוא (ףי.סולולכ תךהא)׳טלעװ רעך ןיא ןעבאס וצטנאקאב רים ן,דאז?ױ
 קפאה םהרבא ער? סאװ טײצ יךזיא םאךטײצכאה ןײך ןופ עביל ף ךיא
 דונ ק;ףנואסױצם ילולנעלא ןעפךאװ. קעװא ת־ישה טיס איטךפ קםאלשעג

 חבךמב יךחא ךתכל) .ינים רה לע הךותף ןעוויג לבקפ נוא םהךבא ןופ טאג םעך
 ןיפראװ קעווא ,ריט וצ גנובענ רעביא ןיף טיס טײזנײךט ץףףיא קנײךיג ףיוא
 רעךץא רימ״ףא;ןײגנוא / (םײ״ם ץיאניחןנב)םױצמ יוו רנאל עךאב-טכורפ אזא
 קםאז ץיק סלאטינ ךאג רעכלעזו ,קדאנ ררני םענ״א ףיוא ,העװז אל ץראב) עטםױו
 א ץין ריס ײ3 וטסעװ סעלא םאך ריפ (׳הל לארשי. שךוק)״ (םאח ןעגנאפפםע
 ןענאטש־ואפ רעטםךע רעך טאה רעכלעוו ׳םהךבא רעטאפ ןײך יוו םוהטגילײוד
 חוה ןייסיןײן וצ ןעוײג קךירפוצ זיא גוא ,טןיא ןעגינעגךאפ ר׳זךמא רעד סאװ
 עץנאנף) רהיא טעוו װוא״געװ עתקא ף ןישנעמיעלא קנךעליוצ רעךהעל
 עזומא ף רעקלעפ עלא קנךעלאכ וצ ,רעךהעל זיוה ןײן רימ ײב (לאךשי קלאפ

 סאון(חורנחמתליעפ)טײהטא}סאךגנחיצילבופיך ןעגיךנעךאפוצ״ץבעלןוםנעוו
 .ןעביוהעגנא טאה םזוךבא רעטאפ רעייא

 ד תןז ו לײװ. ,קױרפף ןופ תוית? ײךך ף ךיז טהייןאנ עױאטוןף ף ףיוא
 תישאי ,ביל חבש) טגאן ־װמלה רעך יױ ,זיוה עקיךװ יד ןופ ,תלכיר תךקע 1
 ץים ןופ ןױרןר ף ריס ײב טיךריא לײװ ,(םנתא יתרתזח תישאר יקםע לג םבתא* יתארק
 נוא קנײשךאפ ,ץטכײלאב ןיטאזוט ערעײא טיש טפךאך רהיא שאװ -טלעװ
 ,ףילנעמ רעבא םאך זיא יוזא יױ רונ -.טלעװ דעך ןופ קשטנעמ עלא ןענךעלאב
 וצ׳טלעוורךרפרעךהעל ןיך ה;ךךס ע'3יוהא וזא ץא ןײטשןעלאז/ןעךװ עלאזא
 גנוגיטפעישאב ף ,(תואבצ ׳ה םךכ)' ? קטראג םעטאגראפ טלעװיעצנאגיד.ןעכאס
 טײציעלעםיב ףנוא ,טייצ לײסט עטםעךג ױ ףאךטםענךאפ לטימ־םנבעל ןעגעװ
 ,קבײלתאפ ףיז טסײה םאװ?טלעװ'רעך'ץא ר׳הצי רעךזיא ואװ ,טבײל־ןךאפ םאװ
 אזא טיס נוא ,ליפש ;עטךאקז נוא ןיךעטאעט ןיא קננײך־זךאפ רעקלעפ עכנאמ וצ
 באת׳ישה טאה םחיך ?יטילעװ רען ראפ טײקניטכילא ץךי ןעך קמ ןעקיננורהיפ
 ,לאךשי ץךא ןיא קלס ןײק/ןעסענ.טינ לאז רעי ,יןל טבש םעיך זנוא ןופ דײשיג
 םהיא ינוא קטײכךאעןו וצ ןעסונינ םיסבש ףלע עגיךעביא יך ןיבאה קלזך ןףנוא
 ,תודךט עקילךעפךעק עלא יןופ ןעײךפעב וצ םהיא םוא ,עגיטךאפ םעלא ןיבענ
 םאװ זדךות ןײז טיס רע טעוו ריפאךי,םיבוט םישעסו הךוח וצירונ יױ^ ץיז לאן רע
 זא * קלא? עצןאנ יך ןעגךעלעב ,ןיבעל ןיצןאג ןף םעף ףיוא טץןלי; בא זיא רע
 םעז?אג וצ ףין ץרעק ,ןהאט ףאנ םהיא ין לאז ןיטײצ עץזןח עךדיא ןיא קלאפ ף
 עלא זא״טגאץנ.ןא זנוא טא,ך נוא ,תומואה ילבה ף ןאמ וצ ףאךטינ ,טקנף
 קטיש וצ ץיגא תאובת ף גיטלאפ ףאס ףיא .ןהכ םעך ץבעג ײס קלאן עטשךונ
 / ר?1 ןסכ םעך ץיזענ (רשמנו הםחתן עטשךע ף ףיא ףךאך קאגאט ןיא,קיםאז ץא

 רא§ נוא ,פױרכ ןעקאכ םױא נוא ץל*9יוציףל"ןופ ,ןקכ ןופ ױר§ ף םאן טעין
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 ?(םיויג יי ץכאמ גיטיאפ ײז םעװ רעײ)תובין^י ןיא ןענךעל סאוו םױלו םינ.11פ עגנױ ף
 6 ןופ גײטא טע^ר׳? ןעןו ונײה / הלס ןופ זווצם ף קיקײהיג הךות ך טאה םעךףיוא
 ןיךאם ע^׳הלחא יןקאנ םױא (לײט ו/2()טנופ ליטךעפא ןײןײ&י בא קק לאזטנופ
 */*״)טנופ $1/5 ןעדײ8י בא ףראד דופ נס טקאק םאוו רע,ךעבא ,'ןאט הביק׳ן
 וצ ׳(1 טײל הביטײ יך ראפ טיורב לעןעלא ןעק;# ןײךא נוא ןעקאך םיוא .׳ (לײט
 םיןעעמו הךוה וצ רונ ןטזה תודרט עלא ןופ גיהה ןײן ןילאז ײז זא ,תילןת םעד
 זא /״פ׳ודק יוגן םינהכ תןלממ״ ןיוז ןענעקקלאפ עצנאג ך טעוו ךךחאל ׳םיןוט
 / רעפע^אב םעך,־ןענעקרע אוצ / ןײק> רעײז ראפ־ןײג. קנעק,ןעלאז תומוא עלא

 ־ ם ם ל א . ה ש ע מ ׳ ר.
 ^ךקמןד תי3 ןיא החן?$ טיק ןעךיןג םי־מכינ חךות יל םאװ תונתה ענירעביא יך דבל(1

 ן#נ ןימראנא טעביא סאוװ סיר^ רעל יון יד ןיבעג וצ טנעדראראם* טאה
 <תורפ ױ' ןים 'לײזמ? קמע? יצ ףאר? א •ן?ה ןוײופ זים רעלא@ י6 < םױל נואי םינהר
 .ףארג םזצ טכורם עטםרפ ך טנאיךט ןיםפען?# יך טרעי? ןעם זא לאןז לײםאי
 רע ףראך ׳באךא טטענ ירק יוו רעהכאג ףךאךהםהןא טעלײק׳ם'זא ,(זנח תי#אר>
 ,תורט׳עמז הסורןו טאני וצ קלחא ןיבענ יד ידמ ,ישײלם יקלחיא ןייגענ םיא ןעס
 םעד ףי׳ט ןעןילפ ןײזז םיא ןיא לאי שאך יםנעבעל רעײז ןייבאה ןילאן םױלו םינהכ־
 באךא טמענ רע יםאוו םעלא זא ןעקנאדענ וציניהור ןייז ןילאז יך ,דהבב ל׳טימי
 םוא ,עבאנ םעטאן זיא י רעךלעם יך ןוס ןעלאן נוא חךומ םעטאן הךםתהנ ןע;רעל
 יצ לעדא נוא דןיױג ןײז לאן״ץךאס ןיד יאךועל לל? ן׳טיט ןענךעל ןעגיעקרעהןא!
 * ,ועניאװ םעטאנ ךאן םעך טימ ןעיחנאיז ךאך זיא רקיזן רעד לײיױ רונ .ט״ױו ז&ס
 רעך-.ןי#נעמ עלא נואךיז םעזןוג ןאהט רעך טניבעד םירך ,בוטט׳ א׳ןיא טיורןי
 עןיך רעבאי ךאך םיױו טנאקירבאם הלזו ןים הוצמיד— .חלח נוא הםורת שךךמז
 ןוםץךאהידיךאך םײוות׳ישיח !ילאידטאס ןיךעײט אי' ךאנ ךי/ ןיא טאהי ןעםענ
 רעכךיטין ךא? זיא ר? תעב זא ,ןיענעס םאװ תורשעמו חטיחזר יוו יוזא ,ןעקנאיךינ
 <ע;יך םיוועג ןיד לאז םעז יךאן רעך טיט םימנקעניךעלאיוא ןישנעם םעך ןע,ןרעל
 ,שיעטונ םעךי טים ןהאט וצ עקאט רע טקנײך רעך ,,עננאג םעטאןאו םיהלא תניתםא זיא
 ןײרא ןיװעיטאה רע וא רעהכאג ריעבא רע י,טלעװ רעךיןום טךיוו רעך ױא אךוב
 םאך זא ראס םיא ך' טלעטוק 'י,ןינאךקעג נוא ,הםןך? נוא ןעןעל ןישנע5 םעך טיג
 זיא רעניווערעך.נוא ,עינײז רונ עניך זיא ןײק. טיג יטםלעה אךובה ןוצך םעך ןא
 נוא ,םעך טים יטיג ןתיתק ןײק ראג ןיוש ןעןיונענ זןוא טאה ןעם איוו י1דא ,תונלדתזני
 םאװ ףיוא ןע?אז ערעכליב ןיװע שאה רע טאה שאווי רעך זא ,יןט ןײב רבדט רעך׳ ןיא

 ןיבען וצ ךא; , טלענ יןײז קנגײרבלאס וצ ןם ךסא ןעבילקענ נוא תולךתם׳ה טנייליג
 ,חואן יך טיס םוםקול ןײז ניוא חואת ןיך רהעם ןעגיםעג טיג זיוה וצ נידנעםוק׳טאה
 ,ןייש? יט טךאה ןיוש טרעװ ץראה ןיך נוא תךובע ײב נוא ,תלוגלונל רמוע י ןײא יוין
 םיוא ןיזש זיא םאון חאובת יך קלײלג םאך ןיך זאי ,דא?נײ# רפרעךע.י.טהעז המךאה
 יווי עלנעטטיקוא עלא ןופ ןעראווענ.טיודעג ראנ ןעקןגץךינוא ןירעקזן ןיוס עהים עצנאנ
 ריא טאה ידע ינוא <.נ .ד נואי ןעע׳־עשײה ײבךעךיןיך טינ לאז םיפ קוו ,'ןבע; טיג
 .זןיזאנאסי ר?יא ןיא קףונעג ןיירא ןיוש םױא נוא״טשול עטונינוא יןגעך״עבאנ םיעטאן
 ףיוא .ע;יך ראנ ןיוםי זיא סע'זא רע טנײ? נוא ןענידעםיײה 'יװ ,םיעןפ עלא ״ןוס גגוטיה
 ןום הוצס יד טיןנ חךומ יל טמוק םעך טרעווי' םעי יוו םורך ..נ •ד נוא םיךנ״ןו
 ,קשינעם םעך ןיקרעםי וצ ןא קסעג חלך יךי רעךא דלעס קפיואז תאובה ף ניטראס
 ריר יײב 'ןיוש ױןו תאובמ יך תעב יוליסזן זא עז^רןיךיר^ ף־ץיך <םיוב קםיוא טךורם

 זײ



 ׳ םיחןש'; . ,דלחתוצמ״ינינע השל*
 / םיאשןט םינץוכ ד טי? דא? קעי1 טנײה לײוו רונ .טלעוו רען ןיפ רעךהיפ סעך

 יד?כ ,טנערבךאפ׳מ נוא תעפא רונ ןע? טםע^ ׳ ץסע טינ הלס יד ןעראט ד ס1<וו
 ןיצאן רין? נוא ׳ ןירעוו ןעסעגךאפ טי;זנוא ײ3 לאן ןיעמענ הלס ןיפ קקנאדינ רעך
 <א-תוכי?ץ ןידקיזחמ נואהךוח קןןיטז? יײ קלטימ עךעךנא זןךוד ןעליםךע םהיא
 יון זץילג זא ׳ ץיז גךונ יץז.טגעלפ תוינןכדצ עםױועגא םאוו ״ ךיא ײטוץ רא§ טץען
 קכאמ יףךאקמ :ץןאן ין ׳טנעל^ ׳ק?ייא ץאחלח יל ןעפךאוו ןײיא טנעלפ ף

 םאך ךין רעהין סאוו קנאטזןיךיפ טינ ךיא בא,ך .ןאוכ-הביזעך םעךראפ על׳הלחא
 לײוו ׳תוכײזע ע^יורגא טאה םע זא •ףיא ײט#ראפ טעען. ? עטײװצ יך וצ ענײא
 נוא"> קםענ הלח״ןיאיטניל םאװי לאיךיא םעך טםואוױניןעבאה ץרץטלע עךעזנוא
 ףאך טמוק (הפךשל טייג םע נוא)אמ.ט םינהב יך נוא הלח ייך זיא טצעי דלאב יוו
 ןײא קטזץךע םוצ טכאזןינ זןײלג ין טאה ם׳ורך ׳ תילכת ריא וצ טינ הומ? ף
 ,(יי א׳ס) אי?נה והןלא טיז? תיתפךץ יך יװ ןאס יהביץױ םעךראפ על׳הלןך

 ־.רעךניק ף טימ ךין רא? רעהכא? ,ןי?וקא םהיא ראפ טכאמעג יז טאה רעירפ
 רמ?אמ עמ׳ילױ יל טכאמ ןמענ הלוכןופ הןיןמ ף יוו טכארטב רעזןעװז? עךעײמ טצעי
 !שנעמ וד ׳שנעס ךא.זדגץוא ןיא רהיא טגןילןנ םך /ןאןנילעך רהייאי וצ ײרט -7
 .געיװ םעטאגריך טנירעל םאװ ,רעךדעלי ןיף ץיז רך ײב ףראך םע רקיס ױן
 קהאמ ןעםיכ ןעטםךע םעך.ןעטענק ץיב ךײלן וטםלאן טיורב טזנקאביוה ןעװ זא
 איך ףיוא טאה קנאךעג רעגילײס רען יך הא ׳ףד ראפ רעהךאנ ,רעךהעל ץיך רא§
 עביל 'ך ןופקאמשעגםעך. ףאן רעךניקעדריאקהיץךעוצטקךװי? ױרפעטייךױ
 םען ףיוא סאװ הךות רעד.ןופ רעײם םעד טיס טכילירעײז קרניצנא נוא •הרות
 (זײ תוכימ)קנאן םיסכן עךעןןוא יװ ,ןקזקנען טכיל ץ£נ הןצז? יד טקךעמאג

 . ^ תיי ירניש םםלא השעם
 קגועךאה םאױ יד ןיע־טצי ןווג ח;צטיך(א נוא ןעלא? וצ ןיוש ט?אזו ת ,בוטש ןיא
 וצ יםאוו) ת§א ץיא טים׳הךומ ףיוא טןיב איד וא טםקנײך ת נוא ןעטאןןןעןן
 זיא (הלח ןום חןצט יך טמוק לעיצ םעך ןאךוטמלאן ,רחיא טימ רעמיז ראנ ןיוש
 הוצז? ןײה ייב םנה זא ,טנזעשימאס י1ז# םעמאן ביל וצ עלעקלמיץיז ןעךײשבןז
 ,אוה ךור? אךוב םעך ןיבורם טי;יןעמ ראו? זא ׳ןעקניד טקלאן איד יךכב ,לעםאב

 םאה הךומ תקךחה ןום חוצם יל ײ3 רעבא ל?3 א טןיב אוד םאוו זױה ןײך ןיא ולייםא
 איבן םעך ךךוד ךילםײר טנאןענ ת״ישה ךיז טםעײזארםםאר נוא רהיא ןיא תיבה
 רים טךיבײם (תאזביאן י;ונודבװ י?אלה ײ ט.זי? י,ןעליוויםענענײא ןײך טים ןעםיאך
 םאון יך נוא״יחךומ טציטש ריא ־,םעך טים עלײיונ עלא '״יד;אה ןיא טאנ ײב םעלא׳ דןאן
 ןענרעל ײא ןענעק.וצ ריא ףיוא ןעןןעךאה עלא עןײל ריד ײב ןעטע; וצ רע ןעק
 •םןעבעל ־ועיך' ןעעאה ןילאו וקלאם םיאך יױ ןירעיו ײ1 |יז> תלילח ןעק םעו ,םינןנק.
 לע\ן ץיא זא ןהעו ריא טעון. ,די־־ב לטי? ןײךא ט?אה וד םאוו חלח ת.יןפ םעך ןים
 נוא ל^יה ןום־ רעטסנעם יד ןענע&זן ךייא ןיא טךעןו יעכלעמ ׳ ינןײם ןיא ןעםךא-יענ.

 .נונענ זי? חקנר@טים קנענעך יד בױא',(ךיו'ר ינוא ישא עלײט ןײלקא
 .טים ןיז ןײגאב <צ יװ ןעםימ טי; טםעױ

 יצ קצטאב וצ < עבאג םעטאנ רונ םאך ויא ,םאך טםא׳ך וד םא\י מײצ יך נוא ,םעך
 ש?ך ' < ברוח ׳םב ישךיזל 'ר״ד> ׳ ןעטײל נוא םעזנונ ןין ןזםףן ׳ לעי? ןעצןיט^ען א

 .<ונושל תסמ בלךן
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 איין םאון םעך טימ ? ןעיור? ף ןופ תטז רק;ן( רעך חא םאײ ״ןײ?!יאסנ םדןי^,
 רעך ׳ רעדניק נוא ןענאםע־טײ!וצ הךות רען ןופ טײקיטנן״ל יך £אר/< ק$ײר?
 זיא הךוהייד טין? שנע? רך זא ,טקײימ* םלוע תנװנ רעך ףאזאליה^ רעכילטא}
 נוא טיונק ךןע^כא^ענא זיא רע§רעק.רעך,״ טלעןן רעךףיוא ט?יל ענילטעגזו
 קנופ רעד זא ,קניפ רעכילטע? רע׳ך זיא הךוה ף נוא ,לעזןיוב יך ויא הז$ן ף
 טים זױה עשיךיא אך לופ טרעוו ,פםאל ץטים ךיי• טפעהאנ נוא קמאן וצ טטיק
 ף ףיוא דעהכאנ נוא ׳ טלעון ף ףיוא קךיטםעסקע גױןע לאן ך זא .טײקיטנל
 איורפ אף רעטןוא דט 1 סאך טגיל דןאזן םעזנעװ רע^נוא נוא ,טלעון עגױק
 תעב ,ןײנ וצ זךמן םהיא ,ןאם ןופ ףליהען יך נוא בוטש ןופ ץטךיװ ף זיא ין םאןן
 ליםיבא זןיז טהת רע נוא ,זײפש סהיא םןנאלךעך יז נוא טעבךא ץין ןופ טזןוק רגן
 ןעןא? נוא ׳ עלעז ןיד ריפ זײפש עכילטזןײג ץכעג דץוא םהיא ין ףךאך ןאך ,םיוא
 ׳ ןײלא זירעל ׳דנאס ןיא רפםא עלײונא םענ ןאס רעביל ץיס עהען ;זץלךץיך?
 רעזנוא לאן םע.זך קםײװ וצ רךזך ןיא טנױעליג ק;אה רעךניק יך םאװ ךךאה
 דיף עטונ טיז? קקךױו קקיורפ עטטא טײװ אױו נוא .דוגאל ץך סינ עהין?
 לח תטיא) טנאן םקק רך יוו ׳ןעבײרש וצ םיוא טינ ראן זיא ׳ןאס רהיא ףיוא
 תומכח) ,)אזנרהיא ןופ ץזרקיך זיא יורפ עגיטכךאפ־סטא;ענולקא (הלענ תךטע
 עכילטעג ף ןא טעךנך ד ׳יייה רה־א טיוב יורפ עגולןכ ף (ה׳־זינ התןך םישנ
 (תבש יולמש מיל) טײקגױוע ף ףיוא טיףאב םאך םאװ ת$ש ןופ טךיל ף ,ט;יל
 דעוו ־,ניווןן דנוא רעםיא קזןכײל לאן םע״זא ׳ זיוה ןיא דדיא ײכ ןא ין טעךניצ

 טכארבי? ץירא ןעבאה ןעיורפ ליםיוו םײװ עיראט^יה רעזנוא דדאלק זיא יסע
 קשףיא םעך לסך ענײ?י נוא עגולק יך ׳ לאך1עי תיב ןיא םײקגיטכיל עבילטען
 קךעטש ןעםיורגא ןענײשפיוא טכאטיג טאה רעמיאט (ם׳תנש אנלכ)ם׳ךענא,ילימ
 קפ׳ךוי ףיוא ןעךעטש ענײלק דנעזיוט גיצנאװצ נואירי? טים אביקע ׳ר אנזר יםעך
 וצתכןזי ןופ (תבש ץםןטכיל ף טנערני;טא,ך ם׳הךש רעטמ רעמוא ײכ ׳לעםיה
 עךעײן ןעמי? זרזמ ןעבאזו ך סא\ו ,הךות רעך ץפ טײק.גיטכיל ף ׳רטולכ ,ח$ש
 טאה (םהירינ םױא ויא שנעם ר*ד תעב) תכש ןופ גאס םעך ץא ןײן זצ קםוע ןעגאמ
 טינ.(קטותעם ל׳ים עכנאם וי* קס סאװ)ףאװ עצנאג א ןעןײ# וצ םײלפ נוא הטומ טכאמינ
 אלײונ ׳ למ תשא א וצ הךות ף ןעכילגי; םבח רעטמיךאכ רעך טאה טקך םוא
 זיא םאך ,רצוא טלעוו םעך ץו< ןעןכיטנא עטםךעײט ף ץפ ענײא זיא ללס ת£א
 דעך םאװ הםזץנ ך סן הןחק ם?; יזךס# המשץ םימכח ע־קזנוא ץפ המעד
 (םךא תמשג ׳ה רנ) טגאן קוםפ רך ױו ,*רן״ טםײןך ץשנעמיןיא ןיבעגינ טאה ארוב
 ,ה .ד ׳ טױנןכ א קבאה ףראך טכילא .טכיל םעטאג חא ץשנעם ןופ הסשנ ף
 ,רעײ§ טיז? ןקאמ גיטכיל דריא ףךאל קמ נוא ,רעפךעקא קבאה ףךאך הםשנ ך
 ,ת?ש ןיפ טכיל יך קךניע ןא ףךאך יור? ף ,רעטסניפ זיא רעײפ ןא טבילא
 קנןןײרק זצ ץףא ןיןז טקילק דדיא זע דדיןז טןחעקאב םאד ,קזײ£ לא;םע ז*ז



 דוב םײע* חלח תוצמ ינינע ׳ חשלש
 מא ןאם דדיא סחנ ד״ףי ׳ טכיל ם׳רעךץק מא םנאס רהיא ןיא הךץחןן רוא םעל

 י ' ♦דןזײם ןא טכילרעײן תא הךוח ןא ןעןיין רעךנךכ • ״ -
 ׳שאװטכילךזא ׳(׳קקילךם ץא המכו ןיקילךס הםכ)תל$ק.ףאנ קנאןרימ
 קסיונק,נוא לימיוב עילעזא ןופ טכאשע? ק1 ץםךאל ת?וע ןענעךב ןיםךאך

 רעכא ןעוו ,גיטכיל נוא לעה ןעקךב נוא יי)ןא ןעטלאס ףד לאן רעײפ רעך םאוו
 לאז רעײפ* רעך זא גיהײ? טין זיא טיונק רעך נוא ענײר ןײק טינ זיא לעםיוב יך

 עךננןםאלײןו׳׳תבזע ףיוא קצינאב טינ ןעס ןעקסאך׳;טלאה ןא םהיא ןא ךיז
 זא (םנײ־מ סלײ תניחב רמ) ױ.ו נוא ׳ רעטםניפ רעך ןיא ןעצין ןעבײלב ןעמ טעוו
 סאױ לעסייב ד טיםטיונק רעך ױא םאך ןישנעט ןופ עלעז יל ט־? רעפךען־נ רעך
 יך כיוא ׳ (בײל יעםים ץא טלעקיװסמ ןירעװ ײז)רעטומ ף זיא ײז ןופ קיךבאפ רעך
 סיורא טםוק ןאך טנעךךאעגנײא טאה רעםקײמ רעך ױו גיטקיך טעבךא קיךכאפ
 קםענ ןא טכײל ףד לאן רעײפ רעך זא ׳ץיפ נוא ץך לעמיוב יך טימ טיונק רעך
 טײיקבילמנײר רהיא בא טיה יוךנ יך ןעך זיא םאך .ראלק נוא לעה ןענעךב נוא
 יןן תא םתךזהן (י׳ם ״רקיי)טכײרש ד םאוו ׳ הךוח רעך ןופ גנונעךךא׳םעךיףאן
 ״ טךרכילטניירנוא ך ןופ רךןיק עשיךױ יך ןעהיצ בא טלאז ־תיא ,םתאםוטס לאךשן
 -תיא וצ טקהאנ זיא רעטכאט ע^יךזי ך זא ׳ טךךםאזקךעםפיוא ןייא זיא ״סאך
 טידעןזנאג'ףטעךרעוו רעהבא; ,רעךנוזאב ןײן ץושיזלאזי,םולפ ןעכילטאנאמ
 רעך יװ עךנע םע .זץוא רעפךעןך םעך ריפ ףילךעפיג ףאך זיא םאך םולפ ןופ
 ץלײצינוא שעװ עקיױוקהיצ ןאנוא ׳גוצ בן< דדיא ץכאמ ין ףךאך׳ףיוא טךעה יםאפ
 טיה טכאנךאפ נוא היךופ (ץכײרמ־מז) ץין קךוכףיז גאק עלא ונײה ׳געט ענײך ך
 ןײג ין ףךאך ד^ױוא ןיא גאט םעניך ץטעבי; םעך ףאנ נואי,עסײװא ףאן ענײװא
 יוו םעלא בא טי.ד יז ביוא׳הלעבל רוהט ך טךעױ ןאך ,,דו(ךמ הךשךא ןיא הליכט
 טים דוהט *ץגא ד;יק סאך דדיא יך םיוא ףף טעװעמךאפ ,רחיא טץרעל הךות יך
 ץל ןאהךוח ף ןופרעײפ רעך קםענ ןא ףין קק,רעהכאנ סאװ ,השודק המשנא
 ״דךותה תך רך איװ טײקכילטגײך עךהיא בא טינ טיה ין הלילחןעוו נוא ׳טכיל
 םעך ןופ קגך טאה ך םאױ רעךניק ױ נוא ׳ ןאס םעך נוא ףיז ין טגינײךנואךעפ
 רעײן -ר .ר ׳ין ײ? ןא טינ טםענ רעײפרעך עכלעוו לעםיוב נוא ןעטיונק טךאן
 ןא טי;יןן (ןן זץן ןעק,הךותר רוא* רעך סאװ < ןײיךנוא קנך עלען נוא רעפךעק

 • דעטקניפ רעך ץא ןעקײלב ײן נוא קטלאק

 ♦קמענ הלוד ראפ הנחת
 םױר} טימ טצעי םוק דץיא ,גינע(ל רעםױרג נוא רעטאםדעניצראה
 זנוא טםאד ת םאװ ,,דוצמ ע$י? יך ןיך םײקמ החמק 8
 ?י (צנירתה^ן םעיסשירע תישאךע ,הךות עגילײק ןייב ןי£ ןיטאןיג



 .. . קמענהלח האפהנחת ....׳ד ־• ... 88
 חקפןינ ןעגײ1רין?תע?.ןיטײצ*ואפ .נײמ ערעזמא ןום הלס ןךיף? בא
 ןופ נוא,גייטקיט^ עשביהיא .־דײןעעג בן< ןעמ,טאה ,דנאלרזנוא ףיוא
 יך ןיא ןעתעל סאזן /םי;־בכ עגנױ יך ראפ הלס א ןעןראכיגםיוא םעך
 טינ םאדיןייךאט םינןךכיך נוא אמט ןענײזרימ זא טנײס נוא ,תובױןל

 ,(קנערנראפ גיא)תױ א ירר םיור? עלעקױפזע ןײלקא בא ןעמ טעךײש ,ןיםע
 וצ (יניא טנירעל יז סאװ) ,הלס ןופ הוצמ יך ןיךעײ ןיםע^ךאפ טינ לאז ם$
 נוא םימכס יבימלס עםױרג ןיםקאונ םיוא ןילא;םע׳ ־,תובישנ ןעציטש
 וטפלאז הז תוכןבו • י,םיבוטי םיןעעמ ןיא גוא הךות .ןיא םינואג
 ןיךיעק יןיז ןילעוו ריו? ואד הכךב ןייד ןעקיש רעטאם רעגי^עראבךע
 ,ןי^פעשיג עךעמוא ןיא נוא טײבךא -ד?אה עךעזנוא ןיא',ןךנעװ נויא
 רימ י,זגוא ןופ ןירעןל טליגאוו ראפ טינ ןילאז ךאלרעךניק עךעזנוא נוא
 טניכעךיג לאז הלס ןופ הוצמ יך נוא ׳ןעזײפש םיוא ןיילאי ןענעק ייךןילאז
 טץק נוא תוךב עלא טימ ןעױיגםינןלמריא באה ךיא יוו ,רידראפקױ

 .ןמא ,רהיא ןא גיקנייהבא^עיניױ םאװ תואמ ג״יירת עלא

 ,רעבאח ,ןיראק ,ץםשרעג ,ץײװ).לעמ עטבאן © וך ןופ טנופ 3.גײטא טענקךאפ׳ןן זא
 ;.הןךב ד טימ הלס ןידײמ׳ וצ בא בױחז? ןעק זיא (ץםםיכ * *׳ י .

 ונשךק רשא םלועה ףלמ וניהלא ײ התא ךורב
 7׳"" • 2 ״י * 7*• 7 • • • זהלח עירפהל טוצו זיתוצמב

 תי? הנפ;ע וניםיבא יהלאו וניםלא י •ףלנפל*? ץצך יןךי
 םשן ,יןתךות? ונקלח ןןוו ונימןג הךךסב שךל&ד

 0 -•1 1 • ■ 7 *' * 1 • ♦ 1•?•" :תוינומךה םינשבו םלוע ימיפ האךןפ יחכענ

 •ידלס ןידײ^ןא ןי?אנ הנוך^וי: :י. ,
 (הוצמ ע^ילײה יך קבעגי? זנוא טאה םארי)אוה ךור^טאג דובכלי
 לאזים? ז רעטאם רעײךט ,תבש ןענןילײה םעך דוב^ל נוא
 ~״* ןרינן ;ףעש י

 טקאביןטאהעכלעװחלסף ,טיוריגיך״ס ....ןעקענ הלח קפ.סינףענלןעא.
 ■״ם? טםיוק דיאא זןי ״דיא ןײק טיז שקעחי ענעקרנ ,לגףנ ענהבנמרא חפ (א
 שאװ ןפיורס יך נוא ,הלס ןום רדטן זיא '.םאך גנא״ לעס •׳ ליפאטראק.•>*מן י
 ףעסךפ ׳ףיזיא)זחץםא ןאק יצ קגעקעך '״ חלח קןע/טיג קק עקאד '*ןדײלג



 המ הלח ץדיױעבא ץכאנ הנחת
 הלח ןופהונןזן יד ןידםךרמ ׳ ןיך וצ ה$זמ רי? ןעיןימ רע$מ ןײל 1^
 ןאד ,טיובעג ןיױ טעװ זעךקמה תי3 יעך ׳ יןאל .רע$* זיא
 נוא ׳טכחפ נוא האובת ערעזנוא ןום רזעסמו ה^ורנלו ןיבע^ ךיא לנח)

 םאך לאז ריש ןהב םעךי ןיבעגינוא ׳זיא ןייך רעך יווה^ס ןיךײ^ כא
 ןייך ןענךעל וצ ןיבאה ס׳כ לאז דע םוא ,הזעודןיבו הךךטב ןים?
 נוא תוביו^ןיציטש וצ ךיוא טצע;רי? ףלעה נוא #הךות ע^ילייס
 ןיבענ זנואי וטםלאיז הז תוכזבו'׳ךילגעמ טײוו יוו םימכס יךימלת

 נוא םימכס ידימלתעםיודג ריעךנןר טימ ןיך הבזמ נוא דובכב ה^נךפ
 • .ןמ$ י,ןעײר^ ײז טימי יןין ןעלאז טײל נוא טאג םאוו םןךיד^ י
 ד קןי נוא / ןענעךןךאע ןיביוא ןיא ןיפךאװ ןײרא סע ןעמ ףךאב וןײל}נוא
 ,ס;טכע(ךינ עסײה א" ץא ןילאפעג ןײרא זיא (ןיבייא ןיא עינעפ־אװ)ה^ח •
 ,גנוקךעמןא ןײאיזיא ה^ח יך ןע.ןעך?ךא§ רעך .הלאזןי א ןינעךב ןעמ ףךאד
 םעיך ךיא;'ר#? נוא רוהזיו ןיײ ףךאבילייום ןיא ןעךעך ריזן םאװ זײ$ש יך זא
 ריזן״ ,ךיק.עישיךיא א ןיךי? ףךאד רעזפבא^ עשיךיא א ,רךנול? .הךותה ןיך
 ןינעון ׳ הליליח שיײלפ הפיךזנ'ןײןכ ןיפױק טך לאז ױ םעך טיז? טינ ןעץימ
 ןיא ט?ױקענ זיא םאװ שײלפ ך רונ ןעגײזן רימ ,טין דײר ןײק_ זיא םעך
 טינ ךי|ך ןיא הלילח לאז םע '׳ ןעךעןו טיהעג.בא ךיוא ףךאך ,עקטאי הרש?
 םיוא ןיױ לאן סןג ןי?ענ גןוטכאי ,ץצלא!נוא ץךטי? ןײב ןעךעוו ףיייךט
 ׳עגיהליז? זי? םע^ין ענישײצ? יןיופ ןעטיה בא >יםך;'כלח ץפ טךע?יורז?ינ
 ץא מסאץךעג ננוטכא ןיהטךיוו ך ףךאד ןיטקיךקא זיא ןיקעק יךיןעװ ךייוא
 ט?יל ךא; גאטייךס יןעךעוו'טכאקענ יטינ לאז םע ךױא ׳ תורש? ףי1א ךיק.
 ההגשה יך רעטנוא יללכה ,םיךכןן ילושב ןײןכ ץיז טינ לאז סע ךיױא ,ץמ׳נעק
 לכאם ןופ הוי|מ ע^יטכיװ עםיורנ ך טױרטעגנא זיא יור? עשיךיא ך׳ןזפ
 סאוןיזײפ^ יך לײונ ׳תךמ עךעך;א ןופ רעקעה טײטזץ םאך סאך .ר#ב
 ןעןו נוא ץש;נעם ןופ טולן ינוא זלײלפ יך ףייוא טליךנאװךע? טךעױ טםע׳ם
 םןןנףטף ךױ.זיז/נוא הלילזד ףײךט שנעמרעך טךעוו רןל? טין ױאי סע הלילח

 • .סױרנ רעײן.רכ(ק ריאױ^ז םעך ןיא גטליןךא? זיא םאױ השא ך אןלא .כלהתזן

 . ן ו י צ י ר # שי
 טים ןיקעך רע?ױיז רעךזן יל? ן$ קא הלוך ןײק. נוא ןיקאב טינ ןײלא ןעק;ם יאװ
 ןום לעקלזןיןז א ןיכערב בא נוא ךאעשייט א ןעםיוק < <אטין ךיוא זיא יעקעב רעישיךיא

 • ןענעיבראם'נוא חלה ןײא י- . באןיךײ# ,יתכש ףיוא הלח יקךעןן ןייב ײי
 לעט יך ביוא דייש רעמניא ןײק זיא סע.<ד .ה^בל הכךבא םאך זיא הןחבא טיק הלח
 נינאה ,ךליב ,רנמיא .רעקיצ טים זיא קכעג דאם ןיטענק יא? |ײ3 טאה׳ם קןו ס
 ײאןיטאןקראם ט?יךי? זיא םעדלאב ימ ןי?אנ ןעטענ ןע? יןעק. ׳הלח ןעמענ וצ
 סיצטיב רעבא זיא'םנז ק;ו ,ה^ ביקנ ך רו^ קנײל ןײיא ףיאך׳ה רטי״ יןעקא?

 • קיקיג ' י



 ♦ זדךנ ןופ םינך ענינײא *>
 קםאלועראפ ייא ןיפךאג רע־ד.ז8 ׳רעטכעט עטלדי^ ןעןךטןדמ? יװ
 ןירײזע ןענאס עךעײז ןום וליפא נוא ׳ (״י״)ןע^אז עגיטכיצנוא ןופ
 רעייןיוצ טנעךא^ (ןתסוול ךומם) טכאנא רעךא נאטא כא ךיז ין
 קיחפריאיקמוקעבוצ טגראוןיןותאיז ןעויונײק ׳םולפ ןעכילטאנא^
 רעךנוזען ןײז רעיךפ טכאנ יך יז ףךאך ׳גאו$ ײכגעטלס עלאי טםאג
 רעך'זאטבײרזע (ה־י רלםה הםל־ס ררוזעט רעגילײ-ך רעך ,ןאמ ריאיןיפ
 הגוםנרט רעטערב ןופ םאצ ןײןנןיבאה טינ ףראד ןעפרא^ רעצ)יךיא
 רונטעז ך זא ׳רפיולפ ,ק$ולב נוא ןעזיור טימטמאציגזיאך (םינזעושב
 ריא ןיוזע זיא ,זיורא ןופ ליךקךעןךא יון (״ילב)'טיןךפייור קןאךטא
 ןענאוו זיך ,ריא וצ ןיטעךזפוצ טי;ןיוש לאז ןאמ ריא זא ׳טמאציןויןטריא^
 ןאי טהיצ נוא ׳גוצ בא םעך טכאמ ין נוא׳ךיז טלאהךאפ םולפ רעך
 ך יך ןופ גאן רעךעי.םאוו געט ענײך. 7 רעךכאנ טלײצ נוא שעןו עםײןנ
 ךאי ינײײא פים)דנױוא נוא״ היךם עילא (ננוכיזרעםנוא ןײא) הןליךב ךיטלאמ
 חליבט אך טױ;דנעװא ןיא גא^ 'םענײך ןעט ז םעך ךאנינוא (עסײײא
 ראפ ןיעפרא? ריא ןום םיוצ םעך ךױ טניםעיןאך ׳ ה;,רמ הר$|8 ןיא
 ףיוא ןיך ץימ לאז הנןד רעטומ רעזנוא ןיום יתוכז רך - ןאמ קכילריא
 יך טרפב׳ןעטלאה טכעךתוצמ עךעײן.ןעלאז ייך.׳רעטכאט עךיא
 ױרפ יל ןעװ יליײע ׳ ןעטלאה יגניךג ראפ טינ ײז ןעלאן.הךינ ןום הוצמ
 נואי׳םיישעמ עךיא ןום ךוב רעךטךילאךטנאןך טרעון דני,ר וצטייג

 ןיא ך טײימ^ ׳גיךעךי;יװ טיהיג ב'ז$ טינםאך טאךי יזיהלילך ןעװ
 םעך ךךוד יז טײג תוכן ןעםיחגא טאה ך יוא ןיךײם ׳ הנכס עסיורגא
 נוא םיריםל ףיוא ףאךטזע טיוט יםעך ןעמ טײב ראפ לאמא -ןעמאוקן
 תוכז רעםיחגא ראג קך נוא ׳טעפמיןרםעך ןופ קנארך טבײלביך
 וצ גינײןו דסם'םעך טימ ךך טאה ך ירעבא ׳ ןעצנאגיןיא יןעמ יטקעייע
 טלעוו רעך ףיוא תוכז ןעקיח;סעד,(ףײא •״'>)טךעציךאפ ך ליױנ ׳ןעיייךפ

 ן ױ צ י רע ש
 ןישויװ יד רעךײאי ןירעװ חןזכמ ןעק.רעבא לי?צ> ײ? םוצ יווו ןע?ז<ק־ יצ רונ קקאכ
 ןײ58 תןןך^ם יך נעמ ןאך ׳(יןעטוכ טעי) ןע? י טםענ 6י?ךא5 עץד׳ח;ןןױ #*יר ףי א

 (ו־טךבא טים הלח ןעמענ טךעוו ל־שראם ייך קװ ,הכך^א ןא הלח
 ,חלח ןעםע/וצ גיטײרם טםע;רא^־יס ןעװ <ו ןעםאךטא ןןז רעײא עךאלק ףי1א טעאהױ
 רעדעי ןים'ןיזאל רעביא זויזזע ןעמ ףךאך חלוד ןײק. ־ואנ ןעזן ףךאך ״ רעןאונ
 טכאניצית^צי נוא נייןײרקא םעגײלקא הלה ' . ןעמענ טי;
 קןןעננוא םעגיןןײרקא עלא ןענײל ןעםאז וצ הלוך ןײקןעהענ טיניראזן תסיעם יך <ח
 - ; ק^עךכ ראם נוא זןעעע סע/י* יןוס ניףן יךקוו׳ (ןיטךיינ ף ןים תוטך ןאי



 ומ \ הדנ ןופ םיניד עגינײא
 אל זיא םעך ןיא לײװ נוא ״ טינ ראעיב ב״הועל ןיזנןאך טכײלכ
 טפא לאז יתפ רעךעי זא רשױא זיא ״ ןעגנתעלקרע,נוא םיניךלי?

 וצי עךטםק^ ןעביךזעי^ ןיא םאוו ״עלעבייט ןײלןך״יקךפ םעך ןענעײל
 ןעז§ראך(עד״ ייג 89 ,פײז לײט עמירדו׳םפלא הישעמ ןיא ,דןאז ירעך
 .ןיזעל םוצ םהעני^נא רעץן זיא םע. ,זיא גיטײנ םאךיםעלא ןעמ ט;יםעג

 ' * תורנ תקלךה תוצמ
 טזײונ ענײא ת^ש ףיוא טכיל 2 תותפל ןעדעצ ןא הונןמא זיא םע (א
 עםיײױ יי׳ ןיא ■״םש םאײ)ושלןךל תבשה םױ תא ״ר1מש״ ןיגע(ך '־'

 ןאט טינראק׳מ םאמ ןעםיװ /לכיש םעך ןטכײלען וצ ,רמולכ/תיחיל
 תבשהםױ תא ״רוכז״ןגעןי ענײאנוא׳םעךןום ךיןןעטיה וצ בא ,תבש
 םאך ןעגעוך לכש םעך ןעטכײלעב וצ ,רמולכ ג״חיל ג׳םם־״ יד ןיפ)ושךקל

 .םיא ןיא ןײנםױקמ םאוו ןעקיוו'לאז׳ט״טײדעב תבש רעױלײה רעך
 .השאן שיא ןופ םיךהא יד קגעק. 500 טפעךטעב *ךנ״'לאמ ײווצ
 ארובי רעך טעון ,ןעשטנעב טכיל גיטכיך'ןעטיך בא םעךתוכזב

 ' ♦ (י רעךילג עלא קא דנוזעג ןעבעג
 ,(גנאגדעפנוא ןוסהקיקש יך רא© טוניק נס חוחפל טכאנ ראפגיטײרפ ס
 יךלאן ןאמ רעךױא הוצמ 'ר,ייע רעך ,טכיל ןעשקנעב ןעמ זומ •
 ױדפיךנוא ,ןעקאמ טכעך וצ טכיל יךטימרעטכײלייךנוא ןעפמאל
 לאז ןיראטעבךניק א זיא ין סאװ תבש ןטשךע םעך ,ןשטנעכ טכיללאז
 טביל יך ןעדץצנא סילש ןײמ יך ,םיא ןעגאז נוא ןאק םעך ןעפורוצ ך

 .הוצמדעיךןיא ףתושא ןיךאיזטעװןאך,הקךכאטימ
 רעךײלק זךײש ןאיס ןא נוא ןעשאט וצ םורא ךך הוצמא זיא םע ג

 ןױי יריש
 ןיזי קניםענ רים .הלילח ווגזי לולה יצ ־.תיש ברע ןופ םיניד ע;י;ײא
 םיא;ה עימםגײך יך זא דוטלת ןענילײה ,םוחטניךױ ןום יץךאה יל זיאתבש(א
 םיבײן? ןעװױ ןעגײי ײ.ז ןים עךעךנא םאון טםײה דניןענ ױא ץךאןו יך ןעװ ..״
 ןאןפ קפלאהי; ליהןײלא ןעןאןו ״תטלהל תלילח זיאץלאה יל ןעמ ׳ יני;ע.?א ךא;ןעמ

 דובכל ,^ינ םינעם יןײק.ןיו# יןעם זיאי טרעלעםין
 ןײז ריחז קפ ףראל קקױבאפ ןיא 0 ןײטםי ףיוא ניטײרם הוצםא זיא םע '<ב
 םאוו רעטײביא 'ןעלאןז ןייא ניטײרס ןעטײרנוצ יצ ,נאן? עלאיוי ריעיךם
 ןײא טךי? םע קהטךיוו עכלעןן נוא .רעירם טאה םאון ױרם עןןםכײר יל ,תבוע דובכל
 ניטיןידענאך 'נעט עגילרעטניװ ןיא ןעלאן םאו; ןאט ןײלא לאן טשאטירעניך •לים
 טיי?'ןירעמ ט^נעבי) ין לאן טקאנ 'ײע ןיא םע ן׳עןן טךם?י ,תבטי דובבליךילנעט

 ־ '• •חחלצל םיורן . ןעםלעה וצ רום; בוחא ױא אל /טען?
 מיייכפ קמר ןא רןיױא תא ןעןקאק ף זד ק§ןק יטי;לא; םןײןכי! ״ ןילןעק םאון
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 קס לאז ,טעפזע ןיוש זיא םע קוו רעבא ,ןיזעטנעב ט?יל .ידאפ־
 ,ןאטנ^קיש ניא ןעשיאװ בא ךיז רע.ךכא_ננוא ןעשטנעב טכיל רעיר־?
 נוא ״העיקוע'יך וצ טיונימא ןיװע זיא םעזא ,טעו יןאמ רעך ןעוו נוא
 זא נוא*,ןשיטנעב טכיל ןיילא דע לאז ,םאג ןופ אטינ ךאנ זיא בײװ ױ
 ראט״טביליןײןרןעךניצ טינ ןיװע ראט׳מ םאוו טײצ רעך ךאנ טמוק יז

 טרעזײביז ןעוו נוא ",טכיל יך ףיוא ןיכאמ טינ ךיוא הכרב ןײןריז
 ריארעףראך,טביל עריא טשנעבעגטאה רעםאוו ,םיא ףיוא ךיז
 ,טםנעכעך וד דלאב יון )רעטרעו;עטוג טימי ןײטשךאפ וצ •ןיבעג

 טנייה )הוצמא ןאט וצ ןעשטנעב טכיל ןײך טימ ,עךעײטןײע
 ,הוצמ ןײק_'טםאה וד סאוו יך אל זיא •״טײצ רך ךאנ טשנעבוד ןעוו
 עטוגיך טימ נוא ״תבש לולח ןופ הךיבע עםיורגא ךאני וטםנילךאפ
 ךיז טעמ נוא ,ןעגיהורעב םיווג יורפ עגידנאטשךאפא ךין טעװ דײר
 טאה ןאמ רעד ןעוונוא ♦יןעגיטעפשךאפ וצ טיני לאמ ןעטײוןצא ןטיה
 לאן״העיקש ייך ךאנןיושזיא םעינואי טכיל יךןעךנוצעגינא טינ ךייוא
 זיא״ לרעיןיןך אטינ זיא םע ןעוו /ןעדניצנא לרע ןײא קפור ןעמ
 .הלילח ןײזוצ תבש ללןלמ רעךײאי ,רטםנייפ רעךןיא ןיםע וצ רעקײלג
 יךםיוא ןעמ טײרפש רעהבאנ נוא טביל יך ןא ןעמ טךץצ רעירם
 [חנדב יד ךאנ זינ ,ןײש סיד ןים ןז׳באה וצ האנה םינ ידכנ) םיגפ קגע|ר דנעה

 ײההא
 תוצמב

 __ד ; • ?

 ~ , ן ו י ג י ד * ש
 יצ גינײןו נאזן ײ? ניגןײים טכעך זיזז סע <ו טלעם סנן ואזז ןאד ןעם טען ,חיךס
 לאןס?(תונוזטיגיטאםאװטנן רונ> ןיסע. עךעךנאינוא , זאלנא יזאױ י, טיונק״א
 יך ניאי ,ץךאה ד ןיןיעלאח רעביא יטינ םע ןענינײך םיוא ףראךים שאזן םעקנישאס
 יזז נאזןים ניטײרם ןעכאק. םאון ןפיורם סאל טזאל׳ם ןעןן נוא , ילעה ןענערך לאן
 זליסא .טכעךטינ ריעײזםאךיױא ,נא^יעלא וצ טפא' ץנ׳אנ ןעם טםוק טכאנךא? ףיוא
 טי; ר?ני.י.1א * ןוס ןיווע ןעם ראזן רעםזז ריהו יןעט ףךאך יןיוא ',הלילח זו?טי לולח

 '.הגןוכק, ה־ןוע? ןײק ןישע י. ניםײרם רעגיך םעך קלעטזנונא ניטכיך ןײז
 , םפאנ^ ,ןײװ יװ ןעיגײקגינײלק י עלא וז .בוטז? ןיא'חעיקשא ךף ייב ןעבאה גוא
 הירסןעזןײךןןןו ןעקלאן זאנ,טכיל,ניז^ נמטכא ןעם זום טכאנ יזים ניטײך? <ה

 רןיוא ,טוניס״עטצעל יד ףיוא ןעזאל טינ ןיקעטטי מינ רעךײלקידןיא לאן ם? ןי?ע.)
 ו הע;קן> יד ראסיןעס זומ ןעבךיר ןאז ןײךזן םענעזלעקיך ןיא דעיךא ,םידאזן לידיף ןייק
 קןן רא^/הנמקזןי יד ןאן ןא טבײר׳זק ןען רבך א רעךא טלעג ןײק. ןעגיל טינ לאן

 • ןיה5 טינ ת^ןיםעך םאן .ןעטלאזן טינ תןז# ראן׳הי םאןז חןקום
 ריפ י

 :הכךב יך טגאז קמ נוא

 ונשדק רשא םלזעהז ךלמ וניהלא
 .תבעלזערנקילדהלונוצווי

 ד - ״.׳ ••) ״ : ־־: ד •:
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 .טןיליד ןא טקוקןעמ גוא דנעה יד בארא ןעם טזאל הקךן רעך זןאנ .;

 הנביע י וניתובא יהלאר וניהלא הוהי דןינפלמ ןוצר יהי8
 ךתרותב ונקלח ןתן ונימיב הךהמב שךקמה תיב
 ♦ תוינומךק םינ^כו םלוע ימיכ האךלב ךךבענ םשו
 מא זװצמ ע^ילײך י1 ןעטא^עג זנוא טאה סאװ ה״ב סאג ד״ובכל
 ןיא גיטכיל ןײז ילאז' םעי ׳ת?זע'קגילײ,ל םעך דובכל
 עלא ןיא טפיוה רעכיא נוא לןןךשי תי? ןופ ךילע,רנױו עלא
 טימ געױ עת־מא יך ןעהעז ןעלאז רימ ,לקיש רעזנוא ןופ יןילעקעוו

 • ׳' ♦ןזנא ,םיש?9 עטוג עלא

 .(הנוכ סיחג טיט ץשנעב טניל ךאנ ןינאז וצ)הנחת ענײזע עײנא

 ןױל קנאךנוא ביול ךיא ,טלעול רעד, ןופ רעהי ,םלוע לזן? יןנובר
 עםיורג יך ןאט וצ ןעװענ הכוז באה ךיא םאװ ,ןעמא; ןעביל . - יי
 דומלתה ימכח יך יוו /זיןעןקג הכןמ םישנ זנוא טםאה וד םאװ הוצמ
 טכיל ןעשטנען אוצבױחמ ןענייז םישנ זאי (תנש יתנםם ןיא) ןעןײרש
 ענײמ זאי 7רימ טימ ןײז י לאז דםחן יןייד נוא ,טכאנ דאפ גיטײךפ
 ,רהאי טךעדנוה זייז ה;צמ יד ןאט וצ ןעטכײל רין? ןעלא;ןעגיוא
 לאז ךיא ,ןעפעךט טינ לא$ ןײןרלאן םע ןעטיהךא? רימ טםלאזינוא
 ןײן טינ לאז םעי ׳,העיקש יך ךאנ טכיל יך ןעךניצ ןא ןעגיטעפשךאפ
 םאװ׳תבש לולח טםײה םאך הךיןע יעטםעךג ידיהוצמ יךי ןיום יהליילןד
 ץךאה יד זיא תבז£'לײוו ,ןמאזוצהךוית עצױאג יךיל בךאה זיא^םאך
 ןײך ןום טעב נוא ךיא ףאה תוכז םעך ראם נוא ,טײקשיךיא ןופ
 טםא.ך וד םאוו רעךניק עןימ זא ,אוה ךורב שודקה ןעמאנ ןעגילײך
 זאי ,דךך ןיך טימ ןיבעג.רימ טםעון נוא דםך ןײד טימ יןיבעגױ רימ
 ראפ טינ לאז םינןו ןײמ .הלילך תיש יללחמ ןײק ןײז טינ ןעלאז ײז
 רעך ןופ טכיל יך נוא ,טלעוו רענעי ףיוא ײז.ךךוד ןילעוו טצךאװש
 לשכנ טי? הלילך ןעלאז ך.זא ןעגייוא יל ןעיטכילךפ ײז.לאז'הךות
 ןײלי (ךירבך ילגךל רנ) ט;גאז ה״עמה ךוך י׳וו ,תויריבע ןיא ןיךעןן

 ספלאהשעם
 ׳יכ תוריהן ןןי^ לע.ןתךיל תעש? ת1תה ןי^נעג שביל ןיפ הוימ יד זיא שאיו ריפ (1
 זיויזיל ריןךז שי;ןום חךיגע יד יאם זא םגאסידוצױוױעמרגײײידוציןײ#
 חלילס ןגך? טבךאשןי. הקלךה חלח חךג םעד ןיןעװ ןענעייל ריה םאװ ןייא ? טײל

 םאןן ע^אר$* ריןכ זיא.,טעןדןיקא ןום םױןךתוריגע.של<? לע.<קקי?ךןן ח§3 ןין״



 ץישטנעב טכיל ךאנ ןום הנחת
 ן־ײא ן־יא ןיליךק.ראפ טינ לא;דןיא טירפ ןײמ \צ זסכילא זיא הךות
 ןופ געװ עצנאג׳ןײממץײשךאפ ױ נוא (יתביתנל רואן),הלילח הךיבמ
 שךוק תבש ןעביל םעך ןעמונעגנא באה ךיא םאוװ הןתוכזבו .ןי?ע.ל
 (זפכיל ע;ײש זפימ םיאי טנײשאב נוא רובכ םיורנ.זפימ שייצ רעך ןיא
 רעדניק ןעבאה וצ ןיד הכוז לאז ךיא זא ,טאגרעביל ריך ךיא טען
 םעד ןופ ןעגיוא עגיטכיל יד (הדעה יניע)ןײן.ןעלאז ייז םימןס יךימלה
 .ןןײא ,ןעזפלעוו עדייב ןיא דובכ נוא תחנ ןבאה לאז ךיא ,לאךזק:ק^אןו

 ♦ ןעשטנעב טמיל ךאנ הנחזף עטײווצ א
 נוא טכיל רעזנוא טפיב וד םאוו טאגי רעםיורג ,יעשױ יךוא ,דתא
 ןעלױו ירעטוג א ןײ!לאז םע (ךינפלמ ןוצךיהי.)ףליה רעזנוא - 7 ״
 טימ תןש״ןעגילײה םעך ןעװעג דב?מ באה ךיא םאװתוכזב ,ריךרפ
 גיךעהיג יװ הלחןעסונע^'באהינוא טייצ רעך ןיא ןעשטנעב ט?יל ןײמ
 טגנאלעב םו^טײקכילטנײר יך בא טיה ךיא םאך תוכןב נוא ,זיא
 הום רעמומ יך םאװ לוקלק םעך ןײו ןקתמ וט?לאז ,ןעיורפ זנוא ןא

 רעך ןופיהלח יך ןעךאװעל אמט זיא ריא ךךודי םאזן ,טכאמע^טאה
 גײזפא ױן רעםאונ ט״ימ ררע יך טשימךאפ טאה אךוב רעך)טלעוו
 ןעפאשעב זיאי םעך ןופ םאוו ,הלס ריא ןום דײשיג בא טאהנוא
 ןךעןגןיא ןעואלעג ןײךא םיא טאה נוא ,ןושאךה םךא ןעךאװענ
 ראם רע זיא ריא ךיךוד נוא -הךהמוהשודק טימ ת״ישה ןעניך לאו ר?
 ראפ נוא ט?יל ןיױ ןעשאלראפטאה ױנוא ןךע ןג ןום ןיךאװד ןעןיךט
 ךרוד נוא ,יטיוט רר םיא ףיוא ןךאוויג רזגנזיא םעןעך,טולב ןיךןםאג
 ,ןכאךט ןופ רעצ םיורגןעךײל וצ ןעךאװעינ ןעטלאןזעג רימ ןענײז םעך
 ,תונזגךר ןײך ךיא טעב אולא .(ןעהיצך? רעךניק ןום נוא ןעײאה ןופ
 יװ ,אטס םעך ףיוא ןיקתא'ןײ1 לאז תוצימ ײךך יך ןופ תמן ירעך זא
 לילג טאטוק ןופ םפזו א זא (תנש ת־םכ ץא)טבייךש אךכג עגילײה יך
 ןעךיא ךייאי באה ךיא ,טגאז ת״ישהזא ,ן׳אךםס בר טניךעךיג טאה
 הןצמ יך ןעןענינ ךײא ךיא באה םורך ,״יתאוײת תישאר/ןעןוריג

 ספלאהשעמ
 ןום דײר ענילײה יך .ניא הןוזנא יך ךף ןום טינ ראן ןעסײיו םאי) לים ןעחען

 .םיםבח׳ערעונוא . רונ״וליםא ןםײװםאױליםנוא,טײקועיךיא י
 ןײא ףךאך׳ם ןעװ *,ױא ״רענײשן) ךעך ניא ,נךעהין יװ בא טי;םאך ןעטיה יף
 טרםבו ;טםאנ ןעץטכיװא ןילאל י יך ןעםיױיךיאיליונ ? לים א{ ךןאך ןיבעל.
 ניט?יל דוב? רע^ךןירעך זיוז ,חךלהא ײב ןעןגךאט^ךעם וצ םוא םעדיןום ךאףוא
 . ' ןיכאט '



 דמ ןישטנעכ טכיל ךאנ ןופ ,דנודת
 ןעזענעמ ןיא באך ףיא - ״םכיתוםירע.תיזניאר״ טכיה יזםאװ תלח ןיפ
 באה םורך >(״י ןיא םײטשאנ קב#ל יעצינאנ רער סאײ)םך.תיעיברא ןעבעג.יג
 יהיע םך.ןופ ןירע^ײווך? ךיז טלאזריא ה}צמ יך ןיבעגיג'ךײא ךיא
 ערע״א המשנ יד —,(ןירנ׳יײ •רלונט •יג לאו םד וייעיבר ר*ײא קםיהראס םעװ םאי)
 הוצמ יך ןיבע^יג ךײא ךיא באה םורך (םיא׳חםשג ׳״•״)״רנ״ ךיזטפור
 יך תומשנ ערעךא ןיא ןענײזע^ ןײראטכאמ ך םאױ ״ת^זערנ״ןופ

 בא םאד טעוו ריא״ביוא ״טזײוועב תבש םאװ םלויעה שודח ןיא הנומא
 ןעמאנ רעײא,גנותרא ןייא ןײן ןעבאז עלא טעון ,ףראך׳מ יון ןעטיה
 ןײןע| ןילימאפ ןעגילײה אזא לײון' ,טלעוו רעך ןיא םיורג ןיױ טעװ
 עדלילח טינ ןעוו ,טינןושלו המוא ןײןלטגא'מראם,טבעל דיארעך יון

 ןירעװ קזעאלראפ טעון םע נוא םך תיעיבר רעײא 'ןירענ.ימ ךיא לעוו
 ׳ ןעמאנ רםױרג רעײא ןעךעךלטך טעוןםענואי/המשנ יר)טכיל רפײא
 םע ןעלאז רימ ׳ ןעױרפ זנוא וצ ןעךאװענ ןעבעגי? תוצמ ײךד יך זיא
 קיךוצילאז טלעון יך ידכב ,םגפ םעד ןעטכיךאפ וצ״גיטכיך ןעטיה בז$
 לאזרע׳ןדע'ןגא'יװ.ןישנעמ ן׳ראפ'ןײז'לאזיז׳תילכת ריא וצי ןעמוק
 םױל/טײצ עכילקילג ייך וצ 'ןיבעל רעך נוא ׳ גיוןע ןיבעל קירוצ
 ירה יך טיהעג ביא טנײך זיכ באה ךיא יון יוזא נוא י.״תבש ולכזע
 ןיךהכזמ רימ נוא ןע^יואי ענײמ קא טכיל ןיכע^ וטםלאז.ױזא ,תיוצמ
 רעמכאט ענײמ נוא ךיא׳רהא\טרעךנוה ענײמ זיבייייז ןעטיהוצ בא
 טימ ןעיעטנעב רימ וטםלאז תיוצמיײרךיךתטזבךוא.רינשענײמ נוא

 ♦ןמא״׳רעךץק.ןוםתחננוא הםנךפינוא דנוזע^ תוכך-ן ײךך ־

 *(זוגיכ םיו־־וג םים םכאג וצ גיםײר• ןײו ללונתם) 03*1!ב 115110
 ץ . *1 *־ : • ▼ • :

 ' .שךק תבןן> יכרן ןי;הל ןךונב ית^ה ןוצןנ לבק.
 היךםקיטשףרא ןײמ טײהנעךיךםוצ טימ ןא םענ ׳רעטאפ ףעײףט
 / יכךצ ןעטײךג וצ ׳ ןייגעוו דטכ ןײך ןופ תכש בךפ י׳ ׳5
 יש׳א זיא יגיכהו יששה סױביהיחו)הךות ןײד ןיא ןעכירמלג טםאה וד יון יוזא
 יך קלאן ׳הדק גיטײרפ קבײלקנא ןילעזן ך.םאןן'ןמ איך (יײיבי

 .ת^ש ףיואיןעטײרןו וצ ךײלןו .׳־ .

 . םפלאהשסם >
 ייעזזזזרמ יעד <ק.עוקןײד;{י * י* גינעןל. ײ? זי# ח?לםק ת?ע •לעזיײ יך קכאמ
 זײ*ש)'טי)זי* טלעװ יךדןן ויא נלוקזײךןא זיא ף , טםאנ נזליטראלאהא רעיך ז;וא
 דוך ײנ ,זד*ו<נ גךןילן יך ןזט ןין 1* •םלןףן םעך ן• טקזאךן רעןדך •שן



 שדק תכרב .דנחת 66
 .הןלמה תיש דובכ יגיןן? לודן הךכ הזק תואךרל

 רימ ײ3 זיא ,הבלמה תבש ןופ דובכ רעךיוו , םעך טימןעזײונ יןצ
 ןופ (הבים הנתמ)טננמירם רעךעײמ רעך זיא ך ,טצעשיןגיטראכיוה
 .ונגד השמ ייןךח ןךרנאשעבזנוא ט?אה וד םאוו(א רצוא ןעגיילײה ןײך

 .ש״שיךקמ ׳ה ינא יכ תעךלי דןךרוה? ה?ת? רשאכ
 זא (איח תיא ינ) הןוית ןײד ןיא ןעןירשעג ט?אה טאג רעביל ור יןן
 ןעשיןוצ נוא רימ ןעשיווצ ןיבײצ ירענילײה רעך.זיא תבש רעד
 טעוו. ריא זא ונײך /ךײא גילײה טאג דןיא זא ןעפיוו טלאזריא ',ףײא
 טעוו ריא /ימולכ ,ןעסיוו ריא טעך ,זיא גירעהיג' יוו תבש ןעטיה
 .טףךגילײס עםיורג א םיױסור םישוח עךעײא טימ ךיז'ןיא ןעךיפש

 .םיבוט םישעמו הךות? םג וגץעל ונךזען

 טימ תבש ןעגינעגרעפ ךיז ןעוט רימ םאװ דבל זא ,יזנוא ףלעזך נ־א
 ןיכאז? ךיוא רימ ןילאזי ,תורפ נוא שײלפ נוא שיפ ,זייפש עטוג

 טימ ןענװאד ןילעװ רימ םאדן םעך טיפ* * ״ המשנ רעזנוא ןעגינתעפ
 רעך זיאיםאךםאוו םיךפפ עגילײק ןענעײל״ נוא ץראה עמיךאיװ א
 ײרך פליא ןעמוקןעמאג וצ ןעלאז םע זא י,יתןש ןופ תילכת רעצנאג
 ״הךות.'יך נוא גילײס ןענײז ״ןעךיא״ ,גילײה ױא ״תבש״ ,טײקגילײה
 ןעמאן וצ ןירעװ ,״הךות״ יך ״תבש״ ןעתעל ״ןעליא״ זא ,גילײהיױא
 .גױוע ףיוא םוןךא ןיבאה ןילאז יך ,טײקקלײזדײךךעלא ןעטךאלפעג

 י" • תיש תוך; לע יתכךבז יףךלדך ןוצךן ל?ק.ו'י
 טײהנעךיךפוצ נוא גנוגיליװא? טימ ןא םענ ,רעטאפ רעגיצךאה
 םעך'דוב?ל הכךב 'ןײמ טין? טכיל יך ןעךניצנא ןײמ י' * : ״

 .שךוק ת'?ש ןעביל
 םםלא השעמ םירקי םילשם

 זפאה ׳םלוע ארוב רעך> רעץזץא רע^יורן הכלסא זצ לשמא טגאזשדןמךיהד(*
 םעד ניא געמ םקעז 'ןיא ןי?א?יעב ריא רע?יא ריא טאה ללם רעך סאוו '
 טײדעב ,טהירינ ^טאה נאט ןעאעןיז ,תתצוא יענײ/ ןופ ןעלםיל^ ף ץ?עגי?
 ץיראלאןם? .זובשןיוןינעב ט?יל רעך ע ׳ . י׳ ,טחיײעגא זיוש יז שאר

 זיא טאה ױרם יך ילײװנוא .םלועה זעודח רא- טכאסעג ריא ףאה יןל9
 ד'.תבוע ןום הלונם עכלען.יד ךיואךייז רינ *!לאל ל ׳תורצוא ענך עלא ףיוא
 ת׳ישה ױז ,םלועןך שי־זח ףיוא ךיוא טזיױנ 1?ש'ה
 ך <רז5י .ףליזו עטלעפאדא ;יבאם םיא 'לעי1 ךיא יודננב רזע 1ל השעאי טנאץן טאה
 דיא ילעינ ךיאםאון זע? טיה ני* 'ױס39ירע^4רי^זױ*?'1י״^*םייל,י1'

 ןעשאשעג'



 טמי שדקחתכרפיןדנחמ
 ♦וניה;מז ם$1עך ארנבהתא ין הרוהןןביזןתנזטאב/ונ^!י*ון תא ריא׳ל(ן

 מ^ױ. 'אי1 'ח^ןײש- םעך טין? ין^יהי^עדמזמא ןעזפכײלרעןצ
 טפיורםםד טא,ך םאוו רעניזניא•■ רע^יייד רעך םםיב וד זאי > זדנוזלא/
 ןיבעגין וטפאהיגנוקנײךנ^םוצ םאװ \ ץאלאפ-םלפוו ןעכילרעה םעך
 למי,ך יד ןעפאזעען וטםאה געט ם,יעז ןיא וא ', תבזע ,ןענ:לײה םעך
 ♦ טהתךוטקאהתןש נוא ,יןין טץםעג ײן.ןיא םאך םעלא נוא ררע נואי

 ;•ךייטנה זןערזק יםײצםזןייינתוא זןאױ{1הב ונל תיא־לה י רט!א3' :

 יוזא דרק/ נוא -לע&י-ל ןום ־רעפעזעען רעך.טםין ודיוו יויזא נוא
 טםאה ודיתען ןעזיוװג טםאךוד יוו ,דעךךיפ ירעיייז ןײלא וטםיב
 ןײד ןיא זיא ירוטאנ עצנאג יך זא ,םץוצמ ןופ ןעמרנען םיורא זנוא

 ןײא ךיוא תןזע רעך זיאיםורך/טםלױו ודיוו ןרעדנע וצ ריא ,דנאה
 י : ♦״םץיצג? תאיצי? ,ר^ז״־^וקץיךנא' . . *

 ז ׳'־:•• : .1תאצ ךעניואוביה'הטידק^ ותוא ־רומ^ילונבןען• , '
 ןײרא ןעפלאהיג רימ טםאה ודי יװ ייוזאיי״טאג רעגיצךאהיןךע^'
 וטםלאז וזא ,טײקגילײך'נוא דובך טימ תןש״רעךןעמענ״׳ *
 ןעגניירןראם ןעלאזרין? ,תן^י תעמ ןעןנאכא ןעטיהוצ םיא ןיםלעך רימ
 ןענרעל ,ןחאהעמיראװא טין? ןע^וןאךי,יםיןוט יםיישעמו הךות ןיארונ
 יךאװ ע^נאגא טניךעלי^ ןעבאה יױםאװ רעךקק יך ןיךיעךךאן נוא •ײלא

 .וניד;לנ2 תןש לולח'הלילך אבי אלן
 לולך ןףיזנוא ךךוד ןעמוק טינ הלילך לאז םעךםױא זנוא טיה ניןא
 טםײה םאךםאוו טםעשיג ןגעוו ןךרך רךא ,הןאלמא ײס ,תןש
 טילרא עלאזא קלעטשךאפיךױ ןעמ ףךאך תבש .תןש לולחא ךיוא
 ךימןע^איךיואי׳קךײר וצ םאװןיגעװ אטך זיא םענוא ,טגיךנעי^ זיא
 .זןוא ײב הולשל םולש ןיך לאז סע רונ י,סיא ןיא סען ןיןר ןעקי־ורב טיג

 םפלא חש׳עם י
 ד טעןו מריױומ׳נעג ןיד ןי? ןעםאזעע^

 -,טהיינ ןיל ׳ןעזײהש וצ ףןייהא ןיד דןיוײ
 קראווין ןעןאזןיע^ זיא ד םאוו ריא נידןעהען
 ןערעװ טסעם םייזי ײ? טעוו .ױןץעט םיןן^
 יל מא םורד .םליעה טיודח ןיא ח;וםא ייך
 ײומ* ןעךןיצנא .ריאיצ קע׳ןיןהומ
 קניד ןעמים ד זא קןײונ וצ םכיל
 ערעדנוא ןעקאה 'גיט?יי ,טכי.ל עניהקיווײען

 £רס£*מ)

 םירקי םילשם
 םאלן י;ןעלסילש ד זע־יילרא© טינ ןעטיוך
 ןיךיא ץןמןיג טאהת־ישה זא ,:ןעקײלן י
 רע זא זיױוע^א זיא ,תבש נאט םעך

 ע?א רעעיא׳ ןעטירעך טכאסענ יין טאה
 ןיא ןיואןוע^'ןיסאשען זיא סאך ןיעא]

 ייד
 מאן פליועה #זדח ןוס חןוש&ן יד ןי* ןעניו*



 שדק תכרב הנחת .
 _ .תופב^וק לאךןי׳י ל; תא רזמ^תן . .

 ןיא תבןע ןופ טכיל יד.ןעךנוצי* * ןנ$ ןעכאזן •ימןםאך תוכז.רעל נוא
 ןןרילננוא ןײןר ןײ1 טי? לאז סע ׳ןײז ןינמ לאז .דוככ טיכ נוא טײ$ רין

 .הלילח רעןײה עשיךיא ןיא תוםךזע ןום
 .ונוה;י המה ךחטאו זןךוא חל^!ו

 רימנוא ,טכילטימ תבזע םעך 'ןעטכיולעב ןעבאה ריכ יוו יוזא נוא
 ןײך נוא ״טכיל.ןײך ןעק;מ> ךיוא וטםלאז .תמאי טימ םיא ןעטיה
 םיורא זנוא ןעלאזײ1,םיש$ס ךלמ נואיאיכתיוהילאזיזן םאךי/תמא.
 טכיל עכיירןו יך וצ ןעךיפ נוא תולג ןום טיןררעטםניכ יל ןופ ןעךי?

 .שךקמך תיכ ןופי
 .זחךובנכ שטז$יס תאיזן ריאךדנלז^ו

 עלאיזא ׳'גאט ןעלעה ןיא ןוז יךיוו ןענייש ףיוא לאזלזמרעונוא נןא
 נוא ,ןךעוו טמעש ראם ןעלאך תמקנ ןעהעז ןעךיא ףיוא ןעליוו םאון
 ןײךןעעױריטזא ,ןירעםטנע ךיואי וודר? לעכ לאז עך'ךאלמ רעך
 ןיךיפ /רעקלעם עלא ןום טלהאװרעםיוא טםאה וד םאןן .קלא^ עביל
 .ןמא,הךסמכ ילאל עגיטקיל'ע^ילײה יך ןיא דײךם נוא ץלא^ טימ ךוא

 • •־: ־ י• 1 .'(חײ* תבש ןיא ץשגמ טניל ךאנ)יברעמ לת1כ (1"ב םילשורי ןיא)הנחה
 ת?ב:ונ* ,נילײה נוא ןײך ױא ןעקנאךענ. עךי.א םאו\ ח#א אף
 שךוקד ריע םנלשיתי ןיא טײטע יז יון יראפירןיז ייז טלעטט׳ (ענוןאד

 , . טראז אןא ,וטײשע רוטלמ ןענללײה ןיא.יוע םיזןיךקה שךוק ןענע|ייל?>1
 • רעטןךעוו עעגײא רונ .'ךי1א ץךאל ץוח ןיא הןחזן ף ןעיןאן ןעקד ױרון

 < קיץ^ה ןיא ןיזןכארט רונ ,ןיגאז טינ ףךאך איז םאוו אך זיא
 .ןײלא יור? עאנעךעלינ רעךע\טײט#ךים ז רעטךעוו עקלען)

 .שךקמהתיב ןופ טנאונ בךיפמ םעך ײב אך גיךנעייט?)וטאנ ךעסיורנ
 ךיא זא ,םענךעטיצא נוא דחפ רעםױרגא רימ ףיוא טלאם ״ ד
 ךיא טךא ןעגילײ-ך נוא ןעגיטכךאפא ראפ םאױ ףיוא ךין קנײדאכ
 םום ןײה זא .טךעװ ראג ןיב ךיא ביוא טין םיףן ךיא ,טצעי ײטש
 רעטאם רעמוא םאװטךא רעגילײה רעךץןז אך ,ןטעךט ףיורא אך לאן

 ־ ־ ^ _ 8 * * - - ־ - 1 י- י־ז
 םפלא השעם - םירקי םילשם ■

 םיהלאאךלתי^אךכי סנעשאדעםםעךףיװז תילנ&׳ זיא תבט׳ ל״מ ,געם םקעןף
 ףטיוביג סרעזו. <ץראה תז<ו םןםוןף תא רציוא רעד זיא רע ״ץראו םדכטי ה1מזם

 •ןאױילעך עשידיא עצנאג * י ׳ *'***'״ י*
 רד$ף ױא ׳םירצס תאינץל רבז# זי* ןום גןוקניףןןז רעןײען ףעך



 7* י יברעמ לתוב ץײב זדנזדת
 /למייל ןום הבזמםעך ןכע,רטנא כיטליר סהזמ ןײזטיובינן טא,ך םךילא
 קגיצץיא ןעבי? ןײז.,ןבדןל ןירעײט םעך טגײליג ףיורא אךטאך־נוא
 ןיױףיוא םיאיןעגײל ףלחםעך,ןעמוניג טאךירע תעב נוא ,קחצן ןהאז
 ,למיהץא ןגיולפיג ףיורא נוא םיורא המזענ יך ן׳קחצי ײ3.זיא ',זלאה
 ריא טאה (ךאלם.י'לאנ>מ זיא פאד)ליוד^ ן!דב רעשלמיה רעםיורג רעך נוא
 טאח יךאלס רעד תעב נוא ,(* למיה ןופ חבזמ ןעםיוא ןעוןיג בירקמ
 ראגםיאאוט זבאטלאה !םהרבא־ שהךבא ,לעמיך ןום ןעפוריג
 טינ טסאך ת נוא גיסכראפ סטאג טםיב וד זא ,ןיוש םײוו ־ךיא ,טינ
 תאןבךךקיך׳רמולק ,ירימ ןופי ךניק ןעגיצנײא ןעביל ןײך ןעטימראפ
 בײוןרמןיוזע ןעמטא,ך(הם1־׳ניד זיאיםאר)ךליע םעךי,גנונךרא ןיא ןייוש
 ןיטייב ראפ ןעמ'ןעק םאךהעפרעןך רעך רונ טלעפ ,ת״ישה ראם ןעךיג
 שינעה רעך תא רעפרעק םעלא ליױנ ,יס לעבאי ןופ רעפךעק םעך ףיוא
 ,ןאראב םעך טקישג יוצ םיא רע טאךאזלא ,ךײלג םיןסיילעב יד טימ
 עחצי ןום רעםרעק.םעך טאטשנא ןעועל בירקמםיא טאך םךךבאנדא
 גיךעבעל טאה ינוא ה;חת לשילטא טקישיג באךא טאה ת״ישה נוא
 ךיז ףיואקךציי טאך,חבזמ ןופ גיךנעגײטש באךא נוא ,ן׳קחצלטכאמיג
 רעךטעןן יוזא זא ןעוויגיןנובךמ ךױנואי״םיתמה ךיחת״ ןהעזיג׳ןײלא
 ןעוויג ןענײז םאוװ עטיוט עלא ןײן הךדמ דיתעל ,אוה ךורב אךויב

 יך טגאזיגנוא טלעטשיג ךךרע טאך /ןעעעל רעיױײב םיא וצ קובך
 רעגיטכראקא ראפ םאװ,הא .״םיתמה היסמ ײ התא ךתב״הכךב־
 טאך עיראטםיה ענילײה עבילרעךנואװ אזא זאזתא אך 'טרא

 1 י -.טךיםאםאך י
 ןום תדנפײג ^בקפי.רעטאפ רעזנוא םאװ טרא רעך ךיוא מא אד
 טניךעךיג ןיטךאד יטאה רע םאװ רבעוםש ןופ שיךדמה תיב קסיורג י
 וצ ןרך ןײק ןעגנאגיג זיא רע זא רעהלאנ .טקאנ נוא גאט רא;ן,דעצךעם

 , םירקי םילשם םםלא השעמ
 יםי תשזעב ןיןיאשען זיא םאװ םעלא ןופ םי^ תטז? לייױ ,םעך וצ תטײטיא ךיוא
 ןעטיס רונ ףךאך דיא רעךי ,השעסה טןײ5ר םיוא ןע־יא ןענײנ תױ^ךצ
 סאוו ײס ■ ׳ טייקגילײה טיה תב@י םען נוא • 1,ס זעד.איײנ
 ,ץגעםךע? ןײז ףאן זײוןי עסםען ך נוא עקםנע^ ך קטײךן ןא ,ףוג םוצןקינ זיא

 • נוא • י ־ ■ ■ ,
 טנײליג ףיורא טאה םהךבא <ח3זםס לע ותוא םשױו וםרמ זיא חךימ יד ייי <*
 םיױן סגן? ןױעליןיר םעך ףיוא <םיצע.ל לעםמי 'ח^זןינ ןײז ייא םאר ׳ טםיוה םעך
 קװעג זיס סיסענ סאס םסרכזן םאןנ סגז? .יעך לײו> ץלײ׳ל יד רעכיא זיװ ר?

 ■ ״ .•ן׳ןאןו ױ ײ׳מיא



 םעך ףי1א אך חךוא ןדןיףק םעך ןעטלאק ראע ת״ישה טאה ,ןב?
 ראפ סײ יי)פמאל םעך ןעזאליןו באראיטאך רע ,ץאלפ ןעגילךל
 טכאנ ףױא ןעבייל5 אך לאז טםא3 רעךעייט רעך ידכב'׳טײצ דעך
 ףיוא טײטש רעקךלא זא םולןד ןיא ןע;יוץ? אך םיא טאך נוא ,רעגעל
 יך ףיוא דליבא זיא םאך,למי.ך םוצ טםײךג ץיפז^ רעך נואדרעך׳ך
 ןײל(רא ךיז'טכאך,םהךבא עךזןופ טיןלםיוה ף נוא טײןכגיי^כױו
 רעןא ,ןעפאןל וצ ןײטשא נוא ,דךנח׳ך ףיוא אך טגיל עלעןענעםי
 ןערעײםאײ)םיכאלמ עכילאא^ יך נואי לוךף םוצ טקײך; טןיוה יןײז

 ראפ העפו^ה ןיי1לכןרמ,ל£יסןיא ףיורא ןעײג(תיצמו הריתןײו {יס ןיפאס׳ענ
 (.דםתפ)רעפךעך ןײז_'ראם נוא ,(תעךו. ,הניב ,המכך) ה$שנ ןין
 רעץװערעךנוא .ןעבעג רע^יא םאךםיא ,קיךוצבאיךא ןיךעךי;נוא
 עלאןיא םיאןעטיה ,ןעפאךוצ םיא ײב טײטש ומצעבו ודובבב
 קיךוצ ןעמוק טעװרע ןענאוו זיב,ןיגטעוו רע םאװ ןיגעוןעכילךפםיג
 עלא ןעךעון םױקמיםיא ףיואטעוו םע'נוא',דנא5 עגילײך יך ןיא
 רעד יון '.קחצױ םהךבא וצ ןעבאךפשלאפ טאה דעםאןז תוחטבה
 טךעטיצראק רע זיא ףןאלש ןום טכאוניג ףױא ךך טאה בקת רעגילײך
 ןיאםאךךיא ףאלש יװא׳יװ זהא ,קעךשטימ טגאזיגנוא ןעךאוויג
 אןא ףיוא ןײטש וצ הכוז זיא׳מ זא טםײןו םאך,טךא'ןעגיטכךאפ אזא
 ט״ינ ,ןעקנאךיג עגילײה טיו? ךאוו ןד ןעמ ףראל ׳ץאל? ןעגילײק
 זיארע םאוו בקעי רעגילײך רעד זא טנײה .דײ,ד רענעפאלזעךאפ
 םאוו ,'ןעקאךשיג 'ךיז טיאה םיבוט םיזעעסי הךות ןיאךייךייוזאיןעווך
 םיישעמ ןיא םיךא זיא םאוי)ךיא יוו יורפ עמףא אזא ןעגאז ןױש לאז
 ןײק_ראג ךיא באה דחפ םיור;ןום ,(ןירעלעפ ןיא ךײר נוא םיבוט
 ערזנואסאװ םעךףיוא ךיז יורט ראפ ךיארונ',ליומןײמ ןיא רעטרעזן
 ןײךיןעמ טעזןעטךאךטײקקיור; ןײךטען/מ ואױ זא ,ןעגאזםיקכם
 יך ןעגאז^וצ ירעביא'הטומ ךיז ךיא סאפ ןעקנאךי;םעך טיימ .הונס
 ללפתמ אדטאהי םהךבא רעטאפ רעגיליףדעך.םאון 'הלםת עצךק
 אךקינ) טײק^הךות עגילײה ןײך.ןי־א איך ,הךקע יך ךאנ ןיעווױ

 ספלא תמנים סירקי םילעם
 קא ריהן טינ הלילח זיא חןוא ױ ןעוו נוא ונײס ,ע)םנ םוצ ענינ זיא םאװ ײס נוא
 1יא ךאײיןי זיא יז .םןן טםײה ,םעך יוןױע מא 7ןענרעל נוא םיראװ ןענװאך
 זעדחם רעד.זיא אר1ג רעד.זא ח;ומא.יך • '־ ״ג־ל 1 י׳ י ״ י
 עבןילל ידיראן זיא טןײלי? ׳ןעקןאדינעשיראג ריא ײ? •ךד י**אס סע ,םלועה
 ק$און'ףךאדד תעב ,תך£} ־ד^ן םך? .,טיןילנאסעג^ קרע? *ןײמךסיעגךרגטאג

 םעד ■



 אנ . יברעמ לתוכ ץײב הנחת
 ת״ישה ז$ ,ןעטע^ױ טאך םךךבא /האךל ׳ה אוהס םיןקןןה םזע םהךבא
 ןד קסיר גיךנעטש אך ןעכאסי וצ טךא ןעןיך ןע^אוורעםיוא לאי
 ,תוניחק ןיך ביךרמ ןעיןײלקפיוא אך ךיז ןע^יאז ןךיאםאך״דני^
 טאך קךצל ןהאןןײפ יוו ,טפאןעביל םיורן טימ ןעמאנןײך ןעגיצנײ#
 טםאה נוא-ה^פתעמיראװ ןיי1 ןעוויג ל5|יט טםאה וד נוא-ןאו^יג טצעל
 -גיךןעט^ אך טהור ה^כש ״ןײך זא ,בק?י_ רעטא^ רעזנוא ןעזיוועג
 דע^ילײס רעך זיא א־\זא ,דזך גינעך רעזנוא ןעװיג הלגמ וטקאה רעהכאנ
 ןײ1 נוא ,סבימא טיוביןו אך רע טאה ,טהור הניכש ןײך ואװ טרא
 ־יראפ טאה רע םאוו ,שךן־נמה תיב םעך טיוביג אך טאה המלזע ןהלך
 ןופ נוא ,ת״ישה וצ הבהא םיורג טימ רעצרעה עשיךיאי"עלא טגינײ^
 ,ן^ךוח ןום טײצ יך ןיא וליםא אךהניכש ןייד טהור ןא לאמטםנעך
 יך (ימךעמ לתוכמ הניכש הזז אל םלועמי) ןעגאז םימךך עךעזנוא יוו
 המלשיוו ,יבךעמ לתוכ י ןום״ןעטאךטיג בא טינ/לאמ ןײק.טאה'יהניכש
 יי) ד)ײךפ רעטבילױ ןײמ (ונלתך׳ רחא דןכוע הז ח;ה) טגאז דןלמה
 םוטיט םאוו ןב־רוח תעב נוא ,טנאוו יך רעטניהלוכיבכ טהור (חעכש
 ,שךקמהתיבןויפ טנעװ עלא ןעכאךב וצ ןענאה תוליח עניךטימ
 טאמראה ןײק זא ,טנאװ עגיצנײא יד ןיזאליג החגשה ןײךיטימ וטםאה
 ענײךיןיזײװוצ ,טרא ןופ ןעךיר טנעקױ טינ ריא״ טאה עבמאיז ןײק נוא
 בא טך וטםאה -טניךאצרע ריךיןעיגאך יךתעב וליפא'זא,רעךניק
 עלא ןיא ײן.ףיוא סיגישמ ןענאך ןום זיאהחגשה ןײך נוא ,ייזיןופ ןטאךטױ
 עמירא ךיא ןיין יוזא ,טײרפשוצ נוא טײן.וצ ןנײז ײן.ואװ רעטרע
 ,טרא^ ןעגילײןד םעך ןום זאיללפתמ ךיוא (ליקײײא ס׳יניבא םח־יבא)יורם
 ןײא טםלאזוד )לאךשלקלאם עגילײסןײד ףיואהךגשך ןױך ןײ1לאז
 ןום םיךשן םיכלמ יך ןופ רעצךעהיך ןיא םימחךנוא'דםח ןעצנאלפ
 ןום ןעטיהיראפ ײזןילאזיך /דןיז קןיפױ ןיךיא ואװ רעטךעי עלא
 ,רעגגיצ עטכעלש ערעײז טימ ײז.ןעגאלש םאװ םיךימלס ם׳מעל?
 יוז-ושיע ידי:םיך;ה יך טימ ײז ףיוא ןעמוק םאװ םענאגילוח יך ןופניוא
 םיא טסלאז ור זא ,טרא ןגילײה םעך ףיוא ןיטעביג טאה וני״נן ביקע:

 וגי וץי ״ ***** סע,׳* ןו&ע^ס םירקי םילשם ספלא השעמ

 ידטרןחו תמז'םעדףרוד ,תבש־תבכל לעםילש םעך טי) ת־ישה טיג דןיק םעך
 ם? נוא׳ ,םיא וצ עןכנ רוטאנ עצנאג ןע:יט?)ךאפ םאך רמיוט םעך ןע;ע?ע וצ
 ;וידי חלשסלנב הברכ א טלישעג טרעױ ז'^ ןיראטעבדןיק ןים לעקילי?יד■ זא < עלוז

 ** ך״• י י״ ־ ״ ־ '׳ ־■ י יד ןום חיל^ ןײק.יצ ןיבעעןךעביא טינ

 דןיא .,דןד טוטןיטךאךםאו\ טונימ עטצעל יך זיכ טי; סײט ראט(ךאך יןףן. ,וזטאג
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 יך טרפבו ׳ ןבל ינב נרא ןבל ןופ ,ו&ק ןלפ ןעפיהאב רעךנןר עניין טיפ
 עגירעביא יךנוא םימכזן ידימלת יך ןיביט^ םאן)ןיךיאיעגדרעך טוג
 יך ןיאינוא ,םילזעתן טאטזק עגילײה ןײך.ןיא ״ןעצך םאװ 'ןיטלעכ
 החלצ״ה םיורג ןעבעג.ײז וטפלאז לאךזעי. ץךא ןופ טעטזע עגיךעביא
 ךיואילאז (תיינולם תנ יתינולפ)יחפ עמיךא ךיא נוא .םךי חלזע^ לכב
 ,תוכךבעךעײט ײרך יך טימ ל^־ךזק: ללב יןותב ןיךעװ טךעפטנעיג
 תורו־שב ןעיךעך ןעלאז רימ נוא ,רךניןר ןופ תח;נוא הםנךפ נוא דינוזי^
 ןענןיז םאמ עןלימא^ןײמ ןום ךיוא״נוא ,לאךוייי ללב 'ןופ תובוט

 . •מאל ץײ .ןיא 1.י
 יך ביל וצ זא (תנ*׳ תכםמ ןיא) ןעבײךש םימכך עךעזןוא .יוו יוזא נוא
 ןיגילײה םעך טכאמיג בורח וטםאך תבש ליולח ןופ חךיײע עפיורג
 ךיזיטםיג טולבירעזנוא סאוו ,יתולגןיא ןעבירטראפ״זנוא גוא (איטךא
 ליפיוזא טךעוו ןעמאנרעגילײה ןײך נוא ,רעםאװייוו ריעטךע ליפ ןיא
 תוכןב זא ׳ ןייטעב וצ ריך ךיא םוק ,דניז ענײמיוצ זיא העוו הא ,ללוחמ
 לארישי.קלאם יעביל ןײך ןופ רעטכעט עגילײה יך נוא ךיא *םאװ
 טשנעבינ ׳נוא דובל םיורג טימ תבשיןעביל'םעך ןעמוניגנא ןעבאך
 נוא יןעבױל ריך ןעמוקיג ךיא יןיב רעהכאנ נוא ,טײצ רעךןיא טכיל
 הזתוכזב ,טהורהניכש ןײךואװ /טרא ןעגילײה םעך ןיא ןיעקנאך
 ץלאטז^ טימ זנוא ןעךייפ נוא ,ןיאה תונמחך זנוא ףיוא״ ןיויש וטםלאז
 ןהעזוצ ןײז הבוז ןעלאז ןעגיוא עךעזנואנוא ,דנאל רעזנוא ןיא קיךוצ
 ,למי.ך ןופ ןעקיק באךא טםעמ וד״םאװ שךקמך תיבןעטיךך םעך
 ןיא יריך ןילעװ ירימ נוא ,ןירעװ בורח טינ לאמ ןיײק ןיוזע טעוו רע םאך
 .ןמ$,וני£יב הירהמב החךשםיורג טימ נואטבךופ ןיךהע טיפ קניךםיא

 ;• /;(גימליג גױנעטש) יבךנ?מ לגךוכ ץײב חנוךתא ,
 טםאה וד םאװ ,ןמאנ ןעביל ןײך ביול נוא קנאך ךיא ,טאג רעגילײה
 נוא ,דנאל עגילײה ןײך יןיא ןעמוק וצ ןעוויג הכזמ רימ '־'י . ״
 וד םאװ ,ץאלפ ןע^ילײס ןעטפיראב םעך ףיוא טיךט ןײמ ןילעזנ^

 םםלא השנזמ _ ץי* ירעש
 םיור* טעול ר? ןעװ ניא ,ו־טקג א רעדא יתוהבצי תא) זמרמ זיא הרות יך ףו (א
 דגאטשסיא טינ זיא רעגײק ,רלןה ?ןײג קטיה שעװ ריא* זא (ורמשה
 ,יןײלא ת׳ישזו •מנ ,רעיוט םעך ןענעםפ וצ ישדקמו) ןײז ללחמ טיג םיתבצי ענײמ
 ראנ זיא שע ביוא טםלעפײוו* יוד זא ט?ײזן י י ^ריה' ־ ״ ־ ׳ •
 ןיוטי ;ןעק ישימ^ראפ )ןירעםטנ?. רוטאנ.עךגילב 'יד ריך לאז וט ,דיודי ארובא אך

 נוא .ט^ייל^ ך עןא5$ יראפ םאו)ןיא



 בנ יברעמ לתוכ ן׳ײב ,דנחת
 ייזא ׳ןעהח גידנעטוע אך לאז הניבש ןײך זא ,טלהאװרפזכיוא ט?א!?
 (ןטןל םלזע)ױאי רע.םאױ ןישנעמ ןרפ׳סימ ןיא טהת המשנ יד ימ

 ע^ורגיךןופ סוימ רעך טרא׳רעגילײה רעך זיא י וזא/ליטלעװ ענײלןיא
 ןופ פא,רייך (לבת תורפע שאר)דןיז טפתלאךשן ןיךאלייונ/טלעוו
 לארשןץךא ןיןאג ןופ ןיאלפ רעטפפעך רעךזיאיאך נוא /טלעוו רעך
 רעךטםיב יוד םאװ טאג וד נוא / (יםאק ןי* םרא רעטםבעה רעד ױאחוםיער ײו)
 ןופ ינוא יגידנעטש אך טםהור / טלעוו רעך ןופ המשנ יך (םיטלועה י0)

 ,טלעװרעצנאג רעךףיו־א החגשהןײך טײךפשראפ טרעוו ןענאך
 ,רפרעןי ןעצנאג ןיא תױח ריא טיג חומ ןיא טהור םאיוו המשנ ייך יוו יוזא
 ץךא רפע יןופ ןעךאװיג ןעמוניג זיא פא,ך ןײז םאוו ץושאךה םךא נוא
 ןײזיךכב י,שךקמיה ״םוקמ ןופ ןעךאװי/ןעמוניג סומ ןיך זיא לאךש:
 המשניעגילײה ך ןעהת יןענעק. לאז ןעטראך',גילײ.ך ןײזלאז סומ
 ןיראויױג ןעביךטראפזיא רע תיעךי םורך /לעממ הולאקלחא זיא יז םאװ)
 רוש םעך ן־בךקאי ןעװיכ ביךקמ טרא םעך.ףיוא אך רע טאה,ןךע ןג ןופ
 םעךףיוא אךי ,תישארב ימ.י תששב ןךאװיג ןעםאשעב זיא סאוורפה
 נוא/יןאטיגהבישתטאהינוא דניזיןײז ׳טקקאב רעטאה׳טךא ןעגילײך
 זיא טלעך יד/זא ,יןהעױג טאהינוא הבתו ןופ םיורא זיא רע תעב סינ
 .ןעגעךי םלוע לש ונובך ,טגאז נוא טנייוױגרעךנאנ רפךך רע טה טסיװ
 טאהזטלעמ ןייב טכאמיגבורח וטםיאה ןישנעמ עשיךאניך ןופדנין'יך

 .ללפתמ /יתונבךק ןעויױג ביךקממא חבןמא טיובינ.ןיאלפ םיעך ףיוארע
 וטםבײרש - טלעוו ןײך ןעכאימ בתוך טיינ רעמ ןיוש טםלאז וד זא ןיך וצ
 רעךיטקע^שיגטאה ריך זא ,(חוח־סה סיךתא ׳ה חריע הךותי ןײך ןיא
 ת־מיחק/ידידב הלפת ם׳סנ ,רמולכ ,תונבךק יך ןופךוריג רעכילביל
 רמ יון ,ץךא.ך ענײך ןײז ןעסעזי^'טםאה ויד לײװ ,ןילעפיג ריך ראװ

 טיידמ מא רע זא ,ןבךקםעך ןײז בךלמ תעב טלעטשיגראפ ךיז טאה
 ןײך ןום רעײפ • םעך יףיוא תװאך יך טימ ףיוגהי תיוחכ יך* ןיךעפפא
 ביל טםלאיזאוד (־ףיהלא הוהן תא תבהאע ןיך םךקמ (׳.י תנהא)עביל

 קיצ ירעש ססלא הפ׳עם
 דעײא ןעבא.ך ריפאך ריא טעוו (ואריך ױ זים ליש זא ,קהעז ריה שאױ זינעיי נוא
 עןהע ןעןאך טעו) ריא שירקטה תי3 נ,א טינ ט?יל ןײק. ראנ ןייקנע? סאיי ־
 טי.ך ריא ןעװ לײװ ,םיא ראפ טכרופ !5,")י131')׳ךייא ךיק ע?ײל?* ךאנ 1יבאל
 ,םלועה״שודיח מאהדומריאטײזתבפי ז׳לעזג,א ןיגא; םעך ןינעמ - • נניל)ן־גא?

 [ ׳ ־ י^ > ־ ־ י^ <אגיבסדדחארומלשןי ,םראױזמנאםיםןזן >
 לײט ׳ טחיטז פו* ד;יץ,עי) ןען ו*ױל יח לן? תך?•? וי ק;ארק' סיעע פ&קךן

 דיײ
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 םאךנוא ,עללעז.עצד;אג ןײך טימ (דןשפנ לכ?)אוה ךורן טאג ןעבאה
 טליפכע!$שיגנייא זיא םע זא עיגרענע טימ י,טםנירע יויזא ןעוויג זיא
 ןיא ןײג רעביא ןילעו.) תוחיב עגילײה יך ,טולב עניי] ןיא ןעראױעג
 היךזעו לאשימ אױנןךי נוא טיבא םהךבא יוו-רעךנןך ענײזיןופ עגיניי^
 רעײפ ןיא ןעפראװ טזאליג ךיז.ןעןאך םאו;םיךיםחו םיןריךצ ליפינוא
 רען ןיוש טפעװ וד זא טגאז.ךוצ יןאךוטםאה ,ת״ישהתכיהא ביל וצ
 .ןישנע^ ןום םישעמ עט?עלש יך ןיגעװ טלעװ יך ןעןאמ בור0 טינ
 ןײך ואװ.טרא םעך אךי העז ךיא זא ,'רעטאפ רעגיצךאה רעביל
 ,הא .ןײװיגי םיורגא ןא רימ ט?ע; ,ןענ^טשיג ץא ץאלאפ רעןיליײה
 בורקוטםאה ןישנעמעשיךאג יך ןופדניז יךרעןיא וםלועלשונובך
 טאה טלעוו עצנאג יך םיאװ ,ץאלאפ טלעװ ןעכילךעה א]א טכאמיג
 ןעךיג איךזיא םיאיבניך ךם ,םיא ןופ טײןלגיטכילנוא העפשה טפעשיג
 רעךיןעוויג אך זיא ישךוקה חור ילעב ראפ ,יהאובנ ןופ* ילאויןל* רעך
 רע טנױינוא ,המכח ןופי רוקמא םימלס ראפ ,שךוקה חור ןופ רוקמ
 וטאגרמוג הא7ןעראלךא§"םעלא םע רימ ןעןאה ,ןךאוויג בורך זיא
 ןײמקמענ ןא וטםלאז יוזא הלםת ם׳חנ ןעמוניגנא טיםאך ודיוויוזא
 ןוםןעמאנ םעך ןיאיןיךעךט עמיראװ טימ ריך טעיב ךיא םאוו הי^םת
 ךךײ יןירעװ טיוביג ןיוש ילא;שךקמה תיב רעךיזא ׳ לאךשי ללב
 טםלאז נוא ,ןיךעוו בורח טי{רעמ יןיוש רע טעוןי,דנאה עגילײה ןײך
 ןעניך ןענעק.ריך ןעלאז רימ זא ,ןעײ־ךפ ריעךטרא ןיגילײה'םאךןיוש
 םעך ןיאיםעטוג ליפי טיימ נוא החמש ליפ טי? ןיצךאק ןיצנאג ןיטימ
 וד זא ,ןענעק-רעך ןעלאז.רע,ךלעם עלא ׳נוא ,שךקמה תיב קגיליײך
 דאפ ךיז ןיעןךוב ןעמוק ןעלאז עלא נוא ,־ךףךרעמ נוא רענײא טםיך
 ־וישן לכאב;) טגאז ךלמה דוך יון ,טלא ןע;ילײק םעך ןיא ריך
 הלוע רעהא ןעמוק וצ ןיױהכוז ןעלאךרימ נוא (׳ה ךינפל תוךתשה?

 ־' .ןמא ,ונימ;ב הרה?ב ןיך לגךל
 ״ ♦ (ץשגעב טכילךאנ)יבךעמ לת1כ ן׳ײב הנחת עהירלא ׳
 ןײן ללפתמ טכיל ןישנעיבקמ ךאנ טצע; םוק ״ךייא ,טאן רעביל

 קןן דיתעלי זא גגוקגײדנא'םוצ ,טךא קןילײה םעך ףיוא ״ .'
 םשלא השעם -■■•■* ןױ* ירעמ

 םעך ןעיועםאר בא ןעמ ט;יהער םעך ךריד געם םקען ןיא טאה אךוב רעך זא
 זךזי האםם חםהב א יןעמ רעבא ,ןיךאטי . י ןעפאשענ
 קןןײלן םאך ״ ןילי לי¥ס טיג ראן ןעם טעו; אן ליױ1 ״ טזןו# ןײק.טי;ןעמ טקור תנבםם^



 ננ .. יברעמ לתוכ ץײב הנחתא ךאנ
 ןע$ןק(ץיו וברנחי ןיל״ײ יכלנ׳ײ) ןישנעמ עלא ןילעװ ןעמוק טעװ היי^9

 ׳ןעמאנ ןעגילײהןדד ןענױל נוא ריד יאם ךד ןעקוב״תקזע עלא אל
 יעךזו יךמ היהן)היפזעןאי^נ ןע^ילײה ןײד.ךךוד טגאזינטםאהוד ימ
 ,(׳ה רמא ינםל תוחתזעהל רזעב לכ אבךותיזעב תבזע יךמו וזעדחב
 ןעמ טעװ רעהכאנ',טכיל ןישנעב םײ.ך רעךןיאיטעװ׳מ טםײה םאד
 ענינײןו ןיא נוא י,ןאלפיאךעאתױא ,ןאלאב־טםולא ףיוא ־ ןי?עז ךין
 ןעמוק נוא בירעמ ןנװאד נוא ןיױ תב׳זע לבקמ ,אד ןיױ ןעמ טעל;ןעטונימ
 בפל הלא ימ)טײטז?)םפ יוו ,זעודק ןעכיאמ זיו״ד וצ ןעילפוצ קיךוצ
 קנײ!רעװ ,ןעגאז ןילעןו רעקלע$ יך /םהיתובךא לא םילױכו הנים־ועת
 זיא וןעקלאװא ףױא יװ ןעהילפ וצ ןעמוק םאך עכילקילנ י יך סאך
 ,טײצ עכילקילג איך אוצ קנײב ךיא םאוו (םםיל) הןיושית 'יםיורג ןופ
 םאןן יךוליפא .ריך וצ טניהאנ ןײז גידנעז?ש ןע.;ע(ך ןילעון רימיםאוו

 ךױא ןילעװ ,(םילשורי ןום םײװ ץנאג) לאךזעי: ץרא עדנע ןיאןנהאמןילעוו
 טצעי ןעמוקיג אך ךיא ןיב םורד ,יאך ןין תביע לבקמ ןעסוק ןפנעק

 ,ןפלפ-ל רימ טםלאז וד ,ןמאנ ןעביל ןײךןיטעבנוא ׳ ןיױתבזעלבקמ
 רעזנואײביוו ,ךאװעצנאגא ןעקיזע רימ ײבלאז תבש ןופ טקיליך זא
 ףױא םאװ הךות רעךןופ טײקגיטכיל יךזא טפײהםאך ,.דךשרעמומ
 ,גיךנעטשבוטשןיארימ ײב ןענײש לאז^ש ןופ טכיל יך טזײװ םעך
 ךוצ ןיךהבוזךױא ןעלאז רעךניק נוא ןא׳מ ןײמ יטימ ךיא יךכב

 ■ ־ ־ .ןמא ׳ ונימ;ב הךסמב ,טײצ פקילקיל^

 ♦תבזע תלבק ראפ הנודתא
 רימ ט?אה וד םאװ י .ריך קנאד ךיא ו גינעק רעגיטכעמ רעםיורנ
 תבש קךםינפ לבקמ הוצמ פיגילײה ך טימ יןעװך הקזמ
 טקילךבוט?)ןײמ ןיא ןנײש ןייךא לאזםע ,טײקגיטכיל טימ הכלםק
 געט םקפזןיא'זא טקףועב תבש םאװ *םלועה שודח יןיא הנומא ןופ
 רךע ך נוא למיה ך ,טלעװ עםיור/יך ןעםאשעב ארובי רעךיטאה

 ןייי ייי׳8׳ ספלא הס׳כם
 עךיא עלא טים טלעוו יך קפאזעעב ןפױרןנ חך#ן יך ןינעװ רונ חנ#ם יך םך
 תאיךיו בייהנא ־יעך נוא ,ט$אשךעה קנײז ױז רונ ,ךיל^יךיא לןד 'קי.י? 01יר
 שךקטה תי3 ןופ זעװעג ךאך זי^ םלועה יװי ןאיק יצ תויח? יױד יד זייי ייילז י״י

 ין״ י׳ י׳ 1 ' .ל׳רםיאסטידקנעױיעב? ׳זיא ניךעהי)
 ןידטףןייןמים ,■ינאךקשטעריך םורא ,מײן#יךי* קם ראן קמאל םאמ

 ^ .. . ״ןטןיס רעלן* קר*
 ןײ ־ ־ • • • י- -־'־־.י
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 ע^יד׳ארומ טימ םךק^ךךױוןץועמ םעך ,ךןיא םאוו םעלא מין?
 (״פניי) ,טהתךו רע טאה גאט ןעטעגיז םעךנוא ,םיא ןיא סאױםיאתין
 היסמ יױ זיא רעי׳טלען; עםיוך יך ןום הממ>נ יך ןעךאוועג זיא נוא
 רעבײונ ריןן יױיוזא נוא ,ףוגםעךהךכמ זיא המזעניךױועת רעךעל
 (הוח) יורפ יך םאױ םעך ךךוד לײױ ,הנומא ןופ טכילא ךיוא ןענײ]
 זאןעהעזיגרע טאה ,$יוא יד ןיא ן׳םךך ראפ ןעךאװענ.ןעםאשעב מא
 טקיליןישנעינ רעונוא טימ םאךטםײה ,רםעשעביןײא'טאהטלעױ יך
 ןע^אמ גיטכיל ,טכיל יװצ טים ןעטכיולעבבוטיש עשיךיא יךי טלעװ
 רעניזניא רעםיורנא'אךזיא םע זאי ,'הנומא יך יןיא 'ןעגיוא ערעזנוא
 טלעון ןעכילךעךנואױ ןעכיור; םעך טיובייג טאה םאןן (־ײחי• ארזב#)
 ןיא ןעגיוא עךעזנוא ןעטבײלעב וטםלא; הנומא יך תוכזבנוא ,עאלאפ
 הלפאמ)ןעמענ םיורא זנוא טםלאז ניוא עזךות ירעך ןופ טײן־רגיטכיל יך
 ,הלואיג רעך ןופ טףךגיטכיל ייד וצ תולג ןירעטםניפ ןופ (״לוךן רואל
 טמוק /׳הל הנתנ וכל)עיךעדנא יךוצ ענײא ןעגאז רימ ןילעוו ןאך םאיװ
 וצידײרפ טימי (יונעטך רוצליהעיךונוטאג וצ 'ןעגניז-ביול ןיילעװ רימ
 ןי$אה רדןםאװ ,ףיליה רעזנוא ןופ ןױמוש ןעןיראטש םעךרא© ןעלאש
 ■•■־■י־* * •ןמא ׳נניןכןב הךהמב םעך.וצ'ןיךהןװ
 ,-״ , ♦ץטקריופכםױ וצ /ח״ר בךג? ןופ הנחת -
 ץראה ןײה ןפםי;םיוא םוק ךיא ׳ טאנרע^יל ׳ףוטעייבימזל ,דלתקן
 טעטכאמשךאפ זיא םאװ ,ןאמירא רעטנילע ןײא ױויריך דא? י י5
 ןײמי וצ רעהי ז טאג $ .ןײפ םיורג ןופי ןעײרד ןיא טײךךיג קיא נוא
 גאט םעך ןיא ׳לוטש ןעכית ןײך ריפ ןמוק לאז ןעײרזע ןײמנוא ׳טעבג
 ןיא״קךניוושךע? םע ןעך,ד;ױושי?רימ רעפטנע״ריך ףתךיאםאון
 ,ר^לעה טיײש ע^נעקיךט וצ יון ןלךרעמיב ענײמ נוא ,געט ע^יימ ךיור
 טימ טולימ וצ מאיקנארטיג ןײמ ׳זאך; 'עטקלעמךעם ױן מא ןףאה ןײס
 נוא ןיביוהיג ףיוא לאמא רימ טםאה ת םאיוו 'ןעראי$ יןײך ןיגעך יןיךעךט
 רעטנורא רימ וטםאה טנײה נוא ,ןעלקל? רעלךא ףיוא ןעגאךטינו

 םסלא חשמנ ...... .. ןױד ירעש
 עכילרפ ױ קיןןיװ? םאון ♦ םעך ןיגעך נוא קי״ג ייי םאװ ץ״ם*׳ רתרנרעדןהדר^ ז?א ןופ
 ךאך יטפעךזן ירץון טינ קןיין שאוו ךין טאה םיא ןופ נוא (םישדקה שדןנ ןיא
 רךם רעך נגױ? ןערייגע? םמן לים ךיוא ייי זעטיין עלא זיא טייבפשענ רעדנאנופ
 ןיםיוךנא בא זמט רעןײא קװ ,זיא םל׳עזד .. ך*/ **1 ־ י • * י׳י •
 לאק י עכנאם קק יטגןאלךעך ,ףאךז#־שיוט םיא שןםיה׳רעק ־מם שאו;ךעךלךאם

 עםיגא



 דנ שדוחשאר ברעץופהנחת.
 עלןיימ-דתיבא טאהעג ןבא׳לרימ תעבלאמא ,דגחג בא ןיא ןעפךאןןי;
 םאה רעדנדײר רעקײך רעך,יוו ןעןןיג רךכ ןענײזי״לודן ןלבאיטימ
 טעליבא לאמ ןײא רע טמענ ךױא ,םאלק.עולרעפ קא ןאב ןיטימ טראפ
 םיא טםאק^םע ,ןעײווצ ןיארק טניךרא? ,ןעךאפ ףראדרע ןענאװ יזיב
 נוא ןעפיול טינ ףראדרע׳געוו עצנאג יך ניהור טצין רע יא /רגיליב
 רונ ם\א ראפ זיא םעלצנאםפ יידי ,לא$ רעךעיעהאק_ןײב ךיזןעךאפז?
 טפול עטיירפ ןעפאח עמראיב ץאלם ןעפױאיזײגךךוד ךין ןעגינגרעפא
 ןענײזיוזא ,ץךאה יך ןעקױוקרע ךיןיםעםוב ןעפיויאןעםיניג םאװטע נוא
 ןעבאה רימ ,רהאלפ ןעסיהגיןיאהגרדמעביוהא ןיאיןעװיג לאמארימ
 לודג ןזדכא טימ ,שיךקמה תייןא ,ןירךךנם ,םתטךעזײקא הנאלא טאהג
 םיוא רע טגעלפ ,רופכ םױ הךובע עגילײק יךי ןאט טגעלפ רע םאװ
 ,רהא;ץנאגא ףיוא הסנךפ נואיןיבעל לאךזעל ללב יןעךאפ יןעטעב
 ןיךאפוצעםפאק־למיה ןיאי טעליבא ןעמיקאב ןיגעלפ רימ םאך שםײק
 עךנע זיב גע^ גיצפום נוא ריןנ טךעךנוה ײךך ןאב םקבעל ןעפיוא
 (םישדח יש׳אריד) םעלצנאטם יך זיא ,עךקע נוא דובכ םיורג טין? רהא;
 יך ףיוא תונברק ראבקגאך ןײז ביךקמ י ןעגינגרעפ םעלא רונ ןעװיג
 זיא אךוב רעךיםאװ נוא/ןעןעל ןעכילקילג ירעזעאי ןופ טײהנעךלרפוצ
 זנויא וטפאה טנײה \עבא ; םיישעמ עטוג ׳ עךעז;וא ןופ ןעדייךםוצ
 ןיןךטינ ןעבאה רימ ,דנורגבא ןיא הגורךמ עכיוה יוזא ןופ ןעפךאךיג
 ,םי;הכ ןףךי טינ ,ןירךהנם ןייק טינ ,דנאל ןי׳יק טינ ,שךקמה י תיב
 עטרעפ לאמא נוא עטי׳ךך טךא^ םאך ןאמיךזן רעך יוו רימ ןענײז
 דנאטזעמיא טינ רע זיא םאךנוא ,ךיוד נוא טפאשגנײא' ןיא סאלק
 ײװצ רעךא ענײא ףיוא* רט >געך עצנא; יך ףיוא טעליבא ןעמענ
 ײז לטגאקעב''רע טכוז עלצגאטם רעךע;ףיוא רעךכאנ ,םעלצנאטם
 דןאיני ףױא 'יןעכאמ הבדנאי טוזצפ רעךא ןעײל יםױא םיא״ןיעלאז
 נוא ,ףךאך רע׳ ואװ טמוק רע זיב ךיז רע טלעןוק וזא נוא ,עלצנאטפא
 ןעפיוא ־ךיז טךעגלאױ ינוא ןאג םעך. רע יטמאזךאפ לאמיעכנאמ

 ו* ■ י *ע״# וווןגס *■׳.<*',•י׳ י ן /מ׳

 •י י נוא ,עמאזןאקרהאיעניזייא ףייא ףאךטיץ
 >נ יירם ןעזאל םדיא םיא לאז׳ם ןעם ט׳־לע1# לאםא ״
 ו * י1רם'יד 'זטיװ״רי .חידזא דיז• ראם זעניסע* י

 . ״דקסח
 טעױ רע.זיב ,גאלאז ןעםיורנא ןיגענ יײךס ןגחא^ סױרא םיא לאז׳ם ןע? ם קעוס 7מםא ,
 תסן רןנול?,ן״ל9 ןע^ונןן'יטא^ז םאװ׳יורםייך יןעםײ?) םאך',תטזא ךך• ראם ןעץםען

 חירם * *־*״ י.
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 ןיאטף־רמירא רעזנוא זיא ןעןײלג םאך ♦גוצ ןע^ײװצא זי? ע$נאטס
 וצ םױא ידןואטשמיא טין ןפנ־ךריןכ זא׳סיורג ױזאי םיביוט םיזקעם
 יףוצ ףיואיםיוקיןאב םנעבעל ןעםיוא טעליבא רופ? םױ ןיטעב
 ישאך)םעיצנאטו? עגיךעטײוו יך נוא ןוזעק נוא יךזעתו םעיצנאטם

 םיואמוא ןעלאז (יתובא תוכז) עטנאקען ןעכוז רימ ןעםךאך (םיצ>ךו־ן
 נוא ןעיעל ןופ טעליבא ןעניףן םיוא תובךנןיטען טוזעפ רעךא ׳ןע;י?
 זעאר יןעטיױוצ םעך זין (געט גיןײךך)עיצנאטםא ךאנ ףיוא הםתפ

 לאמא נואי,ןיטײווצ ןיזיב זעך־ח שאר ןייא ןום רימיןיךאפ יוזאנוא׳זעךח
 ,הבוזעתו הלפת ןאי שךח שאר בךפ ןײא ןעםאלשךאם רימ ןעך הלילוך
 ןא״ נואדנוזיג ןא טײצ עצנאג יד יהלילוך ןיךעגלאוו ךין רימ ןעןײלב
 ןױש באה טאג רעןיל אזלא .שךח שאר ןעטדנצ ןעןין הםנךפ
 נוא דנוזיג טימ זנואי ףיוא שךוח םעך ײנען נוא ז?וא ףױא תונמסר
 סאע ףייוא ןיךעפטנפ זנוא טםלאז וד ׳ גנוטםײרט נוא יףליה טימתןכתפ
 ןײך קיש (ינוחני המה'ךתמאו.ךךוא חלשי)ןיטיעןיג טאה ךלמה דוך
 סחישמה ךלמ רעד נוא איבנה וה;לא זיא םאך)טייהךאוו ןײך ינוא טכי?
 נוא׳ןויצגךאן ןעךילײה ןייךוצ ןעגנײר? נוא ןעריפ רימ ןילעװיײז
 יך קיךוצ רעק נוא ,שךקמה תיב ןעטיירך םעך.ןעיוב ׳ןעטךאך טםעוו וד
 ןילעװ ׳ לודגי ןן1ב םעך נוא םינה־כ ייך טימ טךא רעײזףיוא ןיךךהק
 נוא ׳דײךפ טימטםן* ץנאג שךקמה תיב ןײדיןעכוזאן ןעטךאך ירימ
 ׳טלעװ רצנאג רעךקא׳יןיךעוו טגילײהיג טעװ ןעמאנ ןײךוא״גנאזיג
 נואירעקלעם עלאתעב (וךחנ םימע ץן,ךהב)טגאז ךלמהדןךױן
 ןײד ןיא״טאיג ןעניך ןעמיאז וצי ןעןײלי ףיוא ךך יןילעוו ךײרגינעק,

 רעןךלעפ עלא ןלעװ ןאך(׳ה םש תא םױגיואךיױ) ,שךקמה תיינ ןעגילײק
 ןענײןעריק טעע עךהע ןײךנוא ׳ןפמאנ ןעםיורג ןײךרין ןעטכךיןךך

 ••• י .ןמא ,ונימיב הךהמן זנוא ףיוא

 ספלא השעמ ןײצ ירעש
 ןעךיוז יעזןלגןא .ןעדײגא ,רעטאםאי תובא ?ק׳םהיב םעד ןעם ףראדםאװוט׳םידממ
 טאיה ד יעךא .׳קידוןן ןךמל ןעהיורןא ,טכאהעג בורחיםיא אךוב רעך טאה
 ראת , הוצט ע?יור?<< ןאזןעג ןײלא לאםא ך^יא ןיא (דרוםשת יתותנע תא) קןספ רעד
 ןירענעלקא ףיוא ףאךטי? טיוט יך ןעונ.טײב • ;י״י,;1 1 * • י
 ןינןךעבצ)3 טעיעיל נוא טעבךגיק ןוםי קגארק רעלעפא טיז? טבײלב ד ינײה ,ףאךטזןי
 םאקזלא? םיוראיױא ד טגיימ ר? ־,טיג ירא? יםאךי םיײןו רעטײןוצ רעך נוא .רחא;לים
 ונײה .נאלאן א ןעםונעג טרען) םן זא תובא תטז רעךי טילעום לאקא נוא ,ד;וזעג
 טעןן יז זייז .דןזזעג ייכק יי* טןאל׳ןנ נוא םיקוט םי&ןש עךיןי ןום לײט ןע^ױרןא

 חנושמ



 •דנ ♦ןטןר רופכ םױ וצ^ח״רבךע חנחחא ךאנ
 עצלד־יא טכארטא? דןיא זא ,טלעו;רעך.ןופ רע,ך ״םלוע לש יןגמד
 ןי5 ךיא (ריבךמ ת$(רל דךימך) טגאז ה״עמה דןד ימ / עגאל
 י1 (רב־דןכ יעך ןיא םאוו לעגיום ןימ אזא) תאןייך וצ ןעכילגיג ןיויש
 יןיאייךש ױזא ,עמיטש עגיךעגאלק. ןײא טימ׳ גיךקטשי טײרש
 ,םאזןײאי נוא טעטםיווראפ /יזנוא עמיטש עךעטיבא טימ גיךקטש
 ןיצנא; םעך (יןיוא ינוםרזך םודד לײס עהור ןײמ ןופ רימ טבײךט׳מ לײװ

 םאוו יך (ועןש? יין ילךוהן?) עךנײפ ענײמ רימ ןיךעטךעל גאט
 ןעגאז ןירעװש ײז ןעװ״רמולכ ׳רימ טימ ךיז ןיךעווש ׳רימ ןום ןעטאפש
 יווףוםאזאייןײג םױא ײז לאז ןיך העובש רננויע ןילעװ ײן. םזןב״״יױ
 לע(רימש ןײ0 םעךיא ןעוו ״יתלכא״םחלב רםא יכ״' - ןעךיא םעך

 (יתכםמ יכבב ױ(ךשן)שא טםע רענייא ימיוזא רעטייז רימ זיא טיורן
 טכארטאין ךיא זא רןא ,ןירערט טימ טשימ רפ זיא קנאךטיג ןײמ נוא
 ףוס יװ עקאט ׳זיא הנןלייך רעטםנים' ידן שךוח שיאר יבךע םעך
 ויא טפשמ ןײך נוא טכעךך טםין וד זא ךיא העז ,טכאנ יך שךוח
 ךאנקיןאה רימ לײװ זייא ,הנבל יך ךאנ ןעלײצ ןעד;א'רימ .טכעךיג
 יך •הנבל יך ןופ ףאךטש יך ןעמוקעב רימ ןעבאה /הנבל יך ןאטייג
 קײיג גיםקמ םאה הננל יי יוי)'קמךוטש ןישנעמ ןופ'קלהיםעג'יעךעטפניפ

 יוםאה אילא) ? ןיורק ןײא ןע^ונעביםיכילמ ײװ? ןעקק יויו (קי יי״ףײא
 ה׳לפש נוא עךעטםניפ יך ןעמךוטש יוזאי/קנאם ירי׳נ־לק ןיי׳ייד לאי׳ם ,פגנאלרעס
 רימי זיא רענעי.זיאי קהעז.וצ םאך ךיא ןע,ך יװ. ,ןשנעמ ןופ ןעלהיפעג
 ו ״רימ וצ ךיואיךין טכײלגךעם רענע> ? ״הךלם עצנאגא ןעךאוװג ךיוא
 ןיבאהרימ .ןעקאמ רענעלקנוא ןעגיךײלען םענעי ןעמ ףךאךאזלא
 ןום טךאווטנא םעך ןיךיעה לכש ןטימ רעיוא םעך טגײליגי וצ טינ
 ןײא עךאט ביאה ךיא ,ךאז עךעײמא זיא דובב ,דניק ןיײמ עי,,ת״ישה
 ןיא דובכ ןיכוז טינ ךיךי רונ ',להיפעג עךהע ןישניעמ ןיא טריטאניג
 ןיכךוד ה^הן יך ױז רובכ טינ ךוז ,רענךעך ןעשיווצ ןיגעוו ׳עמוךר
 ןעמוזסייבחןולקנירננתםאןײז)םהיא ןגיךײלעיב נוא םקי 'ףי1א קנעןליךב

 ןייצ ירעש - •־ ספלא השעם *
 חסהרוחרעך ןיא לאמ ײוךז תךןסינ הכועק ןײק.טי;טוט ין ןעוך זיא ,ןא? הבועית

 עליק *ןיוא ןיי1 זסךם (רהנ ןיא ניא ם׳ישידק טיט ןסיײום וצ םאון גינײװ ךיז יז טאה
 1 י ריא לײט -דנײעג םיורא זיא יז םאוו םעך

 לײמ זעםיירנא ןיקעל ריןז רם טרעצךאם טאהאין טםײהישאך ,ןילאםרם טךײלב נאלאז
 טםע/ק רעךוז ,עגײוו ץגאנ ריא טבײלב רעטעקזע ףי1א ניא ,םיבוט םישעם ע־חא ןזם
 טא,ך רע.םאך םיףן ת׳ישה ללכה ,םתא רהאי/ױןןזרעךא ,רהאןא ןיא דץק.יךי וצ חלילזד



 .. שדוחשאר ברעהנחתא ךאנ . 110
 #עןן זידאר^ זיא ןעי־מ ריך לעװ ך־יא םוק ,ן־ויזב םמענעי ךריד דיובפ
 תז;א״ ןעגאז םימכוב ערעזנוא ימ ״ ןניפיג ע,יאע םיא טסעו)וך .ואוו
 ןעבעג ריך ןעמ טעוו דובפיםענעי ביג ״תױךבם תא דבכמה ?דבכמ

 וניבא בקפי.יוו ,ןינןעזע ריך ןעמ טעוו םענעיי טצעזע ודיןעוו ,דובכ
 רעביא גידנעםיע .םולש ןופ הךמ יך זפימ טניכיייציג םיוא ןעוויג זיא
 נואיושע ױו <ןצ>נעמ עמםרעווש יךטימ ןע^וקיג ךךודנוא ענײזןעואליג
 זיא םאון ,ןוז יך ןיצעש טלאוויג טינ טאה יז םאװ הנבל יך רעבא *,ןבל
 ,דנורןוםוצ זיב ןי־ךאוען טךעעמיג זיא דוביו ריא ?ןעךאוױג עךנעריא
 ,ערעךנא יך וצ עןײא ״םנח י תאנש״ רעןנוא ךךוד רימ ןענײזי יוזא
 ריו? נואןעךאוויג בורחזיא שךקפהתיב רעזגואי .דנורג םוצבאךא
 םיניבש ערעזנוא ײב ןעבאך נוא ,טלעוו ןןרע עלא ןיא ןעפראװ וצ ןענײז
 ףוםימ רעטסניפ ןיראװג ןנײזרימנוא ,ןעכילךנעשא םיניפא ןגאךקיג
 נוא דנילע רעזנוא וצ הען ,יםלוע לש ונובר אולא י .טכאנ יך שךוה
 םיואטסילאן יוד,ןענײשיףיואםעײנארעביאקלאזריימ זנואףלעה
 ןײא נוא','ןעצךאה רעזנוא ןופ .םןס תאניזע יןופ עװעפאךק יך ןעםײך
 ביל ןעלאז רימ ׳תוערגםולשו הוםאו הךהא״ םעך טיאטשנא ןעצנאלם
 ןעװ ,דובכ םניךעךעי ףיוא ןעבאהי םיסנואי ,עךעךנא יך ענײא ןעבאה

 טיננוא ,ןגײיװשדעפ םיא ךיא לאז ,באךג ןא רימ'טמוק רענעי וליםא
 עגילײהיךםאךןיךעװםי;קמ זנואףיואטעװקייךוצםענע;ןעמעשךאם

 שימישה תאפפ ױבהואע הךיש ריא ןיא טגאזיג טאה האיבת הךובך
 ןיליעיוו ןישנעמ עלא ןעביל נוא ארוב םעך ןעיזיל םאװ יךי ^ותךובגב
 ,טױדײלב רייאטאה הנבל יך תעב ןגיװשיגטאה יןםאווןוז יךיווןױייש
 ךיוא זנוא וטםלאז יוזא 7ןייש'ןעכיורג רייא ייב 1ןעיילביג יז זיא ריםאך
 ילב דע םולש יבו־ך).טגאז ךלמם דןך ױו .םולש ןופהכךב יך טימ ןשנעב
 יךיןעךעװ לטב לאזםפ וא /ז;וא ןשיווצ דײךפליפױדא ןײזלאזםע (חר;
 רעזנוא ,יהמחה רואנ? ןיױלאז הנילה 'רוא יךי ,ןלהיפעג הנבלערטםניפ

 עטבילי;ןײך ןנײז רימ זא ןעהעז י ןעלאז עלא ,יזענײש ףיואילאז ידובכ
 (וניחאל תויממוק)ןיריפ זנוא טםעװ וד םאיװ םעד טימ קלאפ עגילײה

 ,ןמא ,ונימ;ב הךהמב דןאל רעמוא ןיא ץלאז?ש טימ
 ספלא חשעם ■*־ ~ ןױצ ירעש

 זיא אזלע ״ ןעגיצנײא רעלעי וניה ןאזן וצ ןענאה ןףיא ןעוו זא ,םישךקמ יתנ
 ףיוא הטךח. ,הץוזעמ נעוו. עזנםכײלן יד. םיןןחקמ יתכ יך'זעבאה תב{?'טיהענ
 גיזנכיחאםןידנואתורינפענױלע^ר?ף - 'י' ■ "*םץקא טאהענ י
 ףיוא ת1$9 יףך ף ניטכף ןײז םי.לקמ ״ ־ייני י־ ־ י

 .רע^ניןן ןוםיתוע נואדנוןען קק;ײזע ח״יטיה טעװ ,אכהל ־



 ונז ;,דיףפ תבע קפ הנחה

 ריךלחא לעמטידזנזל# םױ לכן זועט^רעגימראברע
 םוענוא ןעןעל ןענענעג רימ טןאה וד םאון ,קבימ . !,.*• * ׳ 1
 ערעזנוא ,יטןײהי זיב דנעגוי ןײיס ןופ (ננונחאײ ני״ גנידײלק ניא זײפש)קןץל
 נוא הםגרפ ןופ רצוא רעך זיא תנש רעגילײק רעד זא קןײךק םיטכח
 ראפ ןעמיטניפע קגינגדעפ נוא דובב םיןק תנק טיה םע רעו;',החךן^ד
 םאוויוזא טייננוא ,תחנבודובכבהםץןפ ןײז וצ עיפשס רצוא םעד.םייא
 ןופ רןוא רעד יןיוא רןי זיא ,ףוג ן׳רא? הןנךפ רצוא רעך זיא תבש
 וטםאזד תןש גאט ועגילײה םעך .הןשן יך ראפ הםנרפ נוא ןעבעך
 ן׳פיוא םיא ןיא ןענײשרע.וצ טלהאווךע סיוא רעןאפ רעגיצךאהרעביל
 ענײךטערינײזטימטםאהנוא,לאךקיקלאן עןיליןײד ראפ יינין גךאן
 ןופםיוראיזיאםאוו רובד רעךעי ןופ םאילן ,םיגפ לא םיןפ דײרעגילײס
 ןופ חיך ןיקאמשיגא טימםלעוועצנאגד קיאוועג לופ זיא ליומ ץד
 יװ /זןךע.ןג ןיא ןײךא חיך ירעך זיא רעהןאן םאוו םיטשן יעךגןײמ
 גאט םעדקוועג רחוב טםאה וד .(׳ינשתנםםןיא)קבײךש םימכזךעךעמוא
 תילכזררעך זיא ',זנוא ןענךעל וצ הךוה ןײד םיא ץא קבעג וצ תןש״ןופ
 נוא יןיפאלוע נוא ץלע ץא ןעגנײךבךאפ וצ רק;ע רעד טיןיזיא תןש ןופ
 לאז׳מ ,םירפס עגילײה ןענעײל נוא חךות ןע^רעל וצראנ ,קבךאפ#

 ■נוא טאנ ײן ןח ןעניפעג וצי םוא טלעוךרעך ףיוא ןעבעל וצ ױן קםיון
 חשמ םכענק קיײם קגיל״ה ןיײ) ןמאנ דבל ןײך קזױןעג טקאה וח יו),(אטײל
 עכילרעהא טימ ינין גךאן ן׳ןוא טץורקען םיא טןאס ײ םאך ,(־יגיני
 טאה״םאוו קלאדטשי ע^יםעםםײמ ייך תא םאיד (תיא״ת לילנ) ץוךר
 ןײזךיא ןעקוק ןײא טנע(לענ טיני טאה׳מ זא ,חומ ןײזןופ טקישעג

 ספלא השעם
 יען זןז ־,טלײ* רעך. ז£יךדמ רעד(1
 םיניןוטנא ץנירפ רעזקיםור י'
 זיא ,לאךשי ץךא ןיא ןעטוקענ לאםזז זיא
 וניברז אישן ןײב ןיךאלינ קװי? י8
 ןילױעבמיד ןעןענינ ר? טאר ,׳*ױדקה

 ףױא ןיםכענ ןום טײךניןי וצ טאה׳ן םאין
 י,טקעטעינ רןןײז םיא טאח םע נוא תבז{י
 קזןיט ןיא ןעךאלעג ןעו־ענ. רע.זיארעהכאג
 עזקױז? טננאל רעך יק? טאה ,ךאײי

 מסרעקא ׳־־•יי'
 ןייז לאן חנגןי ד ילי?א גא דרןו ף

 ץיג ירעש

 קגײז ןעפךאך םאוו םךעממ טרפבו (א
 רמולב ,רעדניק ערעײן ־׳ ־
 שאװ >געוו עקעליא 1י'א דזעהיצךע
 יר ןא טפיוה רעביא ךיז טעךנעװ סאך
 םימיזא ףילךנעםשףעם שןינלען ,רעןום
 מין'קה ןע(ר ץךאך ענעקורז? עטםופ א
 תכשי זיא 'םורד. ,דניק ץיק ןעגײן
 ױיג טײבךא בוטש ולי?א זא טלעטשינ
 ײלב־ >טינ ןעמי ראט (ןעקאב ןעכאןל
 םיז? קניטעזנא י ךיז קנעק נזא ניהח
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 וצ ,זומוכ ץא ןיז ך ףיוא ןעןליק ןײא טף ןעק,קמ ױן ך״לן .׳םניזעג
 •מיא זיא ,המ^ל הךות טניךעל םאוו ןעז^ינעמ ןופ פאןג ך זא ןעזייונ
 םיזעעמ עלא עגײז טםײה םאד /רפרעק,ץיז קכאמ וצ גיטכיל דנא?ק
 ,(ם״יםש םשל)גיטכיל ץיז יןיוא ןףאז רעפךעןל ןײזןיגעוו טוט רעםאוו וליפא
 הנתמ עךעײט ןײד טימ רימ יןיא ײךפ ,רעטאפ רעגיצךאה רעכיל״ אןלא
 יבךוא) דיל ניול יך רך רא§ גץזיןיא נוא תיק ןעגילײה םעך יז ׳
 טפאה ריא םאןן ,םעטאג רעבאה־ביך ריא (לאיךא ץ.נבב םיבחטה ײ
 וחמשו ושיזע תןש׳ב םױנ> שךקמב תיב ןינב.ןופ טײצ יעכילקילג ך וצ
 ןעײרפ תבש גאז? ןעגילײה םעך ןיא יןין ריא טלאז (לאיךחנ׳ןתמ ילבקמ?
 ןעםיורג םעך ײב תבש זענאטשיג ןענײ!יין תעב ׳ץרעמלגז עלעײא יון
 קניאד יטימ דנעוד עגײמ ףיוא בײה יןיא נוא הךות ך ןײז לבק.מ דאראע
 מטזיב טביו'לעג.(יןהב) החמקטימ גאז נוא ,טאג רעבך',ריך וצ
 ם>ךץא קלאפ עגמײה ץיד וצ הךות עץלײה א ןעןעגיג טםאה ה םאל
 ןיפלעה רימ טםלאז ה תונמחרץך דןיא טעין יץוא נוא תןשי גאט וגילײה
 ןעטיהינוא הךות ןײד ןענךעל וצ יןאלךעךץק ענײמ נוא ןאמ ןײמ טיי?
 ןופי ץךאה ך זיא יז םאל ,תבש ןופ הוצמ ך טך?בו תו*מ עץך
 םימחך ירעש עלא ןענעפע זץא ראפ וטםלאז ,ךן תוכזבו ,םודטגעךױ
 ןיך ןופ זנוא רענךעי נוא ,טײקמיךאבךן טימ זנוא ןירעןטק נוא
 עלא ןופ נוא ןעךנאטישמיא עלא ן* ליצמ זנוא ײ!׳נוא ״דגאה ׳עךלימ
 טינ נוא ןעמעשךאפ טינ נוא ועקעךש רעך טינ זנוא ןעלאזײז ,םיאנוש
 אנושקןיורג םעךןופז;ואעטעךטפיוה רעביא נויא ,ןףאש ץיק.ץכאט
 נוא ,רימ ףיוא קגיטלעק? מיג.לאז רע,םאך ,ערה רצי״רעך זיא םאך
 םיוא .ײ!טסלאז נוא לעע ןיןןוג ןיא רעךניק עץימ קוןעךאה רימ ףלעה
 םאך טײקנארק עןיהןו ך ןופ טןיוה רעביא נוא טײקנארק ןופ קו״יה

 ןוי* ירנ׳ש
 ןופ ןעקןאךען ע^יטקךא^םטאן עלשיש
 גוא תטבלה תבוח קפ ,רואס׳ד תרונם
 השעם ױו םיר§9 עןולן? עגילײה ליפ ךאן
 א רע,דכא}לאן ין ,.ג .ד •א םפלא
 עיפשמ לזא קגיין אוצ ןבאך ךאײ עיזןאג
 ןעבאם ׳יעךעק עביל יעךיא ףיוא ןײ!
 ,ץךיא עםיךאװ ראפ נוא קשקק רא*ן ין
 מייצינאםאנו* ,ןעין־ןאס

 םםלא חשעם
 ץנירס רעך טנאן ,עטבאקעג טברעקיי
 יויו טקעםשיג רעמ ריט טאה עניד׳ת?#
 ןיא ,אייקן רעך טרעפטנע ',עניסנײס
 טנעךפ ,סי9^ב ןיטא טלעם זייפזץ עניטלײזנ

 י ןעבילרעזײק.ןיא קד טלע? ,ץ?ױפ רע־ז
 ךיק.ןייר ןיא ביוא ,רםולן ? םאון רןןוא
 ׳ , וםאה
 ײז ץא תובוט תחם נוא םישעמ עטונ
 ■״ , יקײב? יך םיס יןץ ןן6או

 ליױי



 זב ,דירפתבשןופהנחת
 קכאל םאע ׳םךל בעיומ ןופ שפאשילע.זעג גוא םיר5ס ענןכעלכי זיא

 םעליוק םאן םאןן ,טײק_שעלי# ע^נאג ך ןופ נוא הךות רען ןדפ כא
 םיסען םיוא טםאה וד ױן ױזא ,רעםעןן א ןא רעדניק עגנרך קעולא
 ,עינאפזןיק ם׳ןבל ןופ טפאשלעזעג עטכעלזע ף ןופ בקעי רעםאפ רעזנוא
 ״שםײה םאן (יתרמש תועמ נ״ירתו יתרג ןבל םע> םגאזעג טאה רעייװ
 דןיא באה ,זױה ים׳ןבל ץא דדא;גיענאונ? טנהאוועג באה יץא םגזו
 ,(א טפאן^עזענ רעייז ןופ טךע^ײונךע רעךניק עני־ימ טימ וןין רעבא
 נוא יתךמ ג״ירת קםיה ״טײקשעןיא יוצ ײלט ןעבײלב ןעלאז רימ םוא
 םעןנאפםאק עטכעלש ןופ טרעקימךע ךיז טאה רעיםאוו הז תוכןב
 דוןייוו ׳ עשךהי ושע.ןופדנאהיעבילךעפיג יד ןופטעטעלע/םיא וטםאיד
 רשא)שנעמ רען״זיא יץלק״ילנן (שיאה יךשא)טגאז םולשיר וילע,דןרמה
 עטכעלש'ןיופ יץז טרעטייותען דזן םאע (םיעזץך תעעב יקה ;אל
 ינל§ לע.לוחזץ ץעכ> 'ץי1 רעי טעו;י,םףל בשומ ןופ גוא םעינאפמאק
 טקחפ ץין סאןן רעםאמ לאונק א ײב טענאלפענ זיא סאוו םיוב א ימ (יםןן?
 קיטאהט ענײז עלא נוא (חילצנ הקענ רזעא׳ליכו) טײצ רען ןיא ךן טינ
 קק;לגאב טאג רעביל וטםלאז יוזא ',החלצה םיורג טימ ןײג קעווא טעון
 םיבוט םישעמו הךות ץא החץצה םיורנ ןעבאה ןעלאז ײז רעןניק עקימ
 ײןזןופ לאז יץא ,פאק^ץא גיוא יך ימיקטיה ײז ןעלאז חכש טרפב נוא

 .,ץנא ,ןיטלעון עןײב ףיוא הליודנ נוא תחנקבאה י, י
 * (שדוח שאר ץשנעב ןופ ץנע םעד טועלקרע) ,ט>ךוק יאךקמ הנחק
 ןע<? טגא^ רעהבא! הנחת ף רעירפ ןעןק טגאן ,טי־װח שאר ט<?נען׳ןן קײ

 • . .טןןינען ןעןן ןעכלעו; שך.וח סוצ רעךיג םאוו הנזרףא

 ןײך טיןנ ןעםאשאב טםאה וד טלעוו רעך ןופ רעה םלוע לק ין^ך
 געט ם?עז יןיא שענעפעשעג עלא נוא דךע ני.א למיה דםתז
 שםאה נוא ,טעןךא ןײך ןופ טהתיג וד טםאה גאט ןיטעביי/ םפךנוא
 ענײד וצ הנמ? םלא ןיבעגינ רעביזו נוא טגילײהיג ע,א טשנעביג 'םיא
 סלוע אךוב רען טטי? וד זא ,גנוקגײךגא פ־וצ ,לאךשי רעךניןך ע?יל

 ןױנז ירעש סםלא השעס
 יד יװ טריןענ זןין טאה רע לײןן (* םיא וטםאה ,ץךיווענ רעך טלעשענ טאה
 הדוחיד יוו ״דקבר יעטומ רעטםײם-יןוק ןײט 'ײ* ןענ?ענ טפךא-ען
 מפס יןנראד לאעט תןג״ריאטמהױ טךעשטנפ <ך'ק ןײז טים טךאם ץניךפ ן־טי?.
 , ^*יי׳ *׳״״ • . ״*תבש״ןעםטםורץךיװענשעך^ישנדעל
 שאןו קדגז רע^יורן דעךזמ ,םעך ןום רים קהען ז רעטםי־י??? ןײל ׳קךםיא טאה ינ

 וקיה ־ ׳ * * ; .
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 קביףועי}וטםאזן יןױא .רעךדיןג רעך נוא רעםעזניאב רעך ״וגדדנסו
 םעך,(ה^ רועא ותםאלמ יעיןועה םויב םיךלא־ לםענ הךות ןיױ.|יא
 זיא ״ טעבךא ןײ1 ןיפ ןאסאם םעך.טגיךנעראפ וטםאה גאט קטעבך
 ןיא ןא זנואיןעתעל וצ ״ןאטין םא;ו יןיואיוטםאה תבזע זא ,״זמךא םאך
 יןםאװעבטהיתגהגך יך ןעראוץנ קפאזעאל רונ׳זיא געטיםכעז יך
 וטםאךתבישרעבא״ןוצך ןיייך ןא רונ םענףךןא טינ ךין טעךנעוו
 ןעךעטש וצ קנעךלאז םאוו הךהנה עבילךיטא; רעביא ןײא ןםאשעב
 ןײאויאםאך )ךילךיטאנ רעביא קךיפ ינוא עבטהתגהנהעצנאגיך
 .דובכהאםכ ןײדרעטנוא רוני,קלמיךיךןופרעכעהמאםאוויהגהנה
 קלאם עגילײה ןײך ןופי םיזעעמ יך יוצ קבעגיג רעביא זיא םאך^ נויא
 ביואז(יסלת יתוקוחב םא)הךות רעך ןיא טסבײךש וד יװ ,לאךשיי
 ׳ןיכךאה רייא נוא םײליפ טימ הךות ןײמי ןעתעל ןעהימעב ךין טעוו ריא
 קנעפע ךיא לעון .דןייא טןירעליז יוו .געיװ'ןיטיג ןיא יןך ןירייפנוא
 טייצירעך ןיא ןיגעך ןיבע^ נוא (למיה םעך) 'רצוא ןיטוג ןײמ יןײא ראפ
 קטש טעלו ריא נוא ,ןאט טעון ריא םאװ םעלא ןעקילגאב לעװ נוא
 ףי1א ןילעיו.)דעקלעפ עלא זא ׳ ןמאנ ןעםיורגא טימיטלעװ רעך ןיא
 ןײמ קפךאװ טעוג יריא הלילח קװ נוא,טכךופ עךהע טימ קקוק יןײא
 נוא טלעפיג ןעגיוא יך םאױ ךאנ ןייג ךאנטעװנוא״ךיז רעטניה הךות
 טעװ ף ,למיה יך ןיטלאהראפ ךיא לעװ ,טםוליןו ץךאה עזייב יך םאװ

 ןא נוא טפיארק ריא ןייבעגיטינ טעוו ךךע^יךנוא ןיגעך ןײק ןיבעג טינ
 ןיךעװ׳ קבירטךאפ טעוי ריא זיב קקילגנוא עלא ךײא ףיוא ןעק;ש
 רעךנעל עךמעיךפ ןיא ןיךעגלאוו ךך טיעוו״נוא ,דנאל עךעײט יך י ןופ
 .הור ןייק ןעןאהי טינ ןעטךאיך טעװ נוא .רקלעפ'עךמערפ י קקיווצ
 וד דת ןעךים וצ קביוהי; ןא וטםאה הגהנה עכילךיטאנרעביא יך
 ןופ״נוא ,םײצמ תאיצן ײב זיא םאך קלאפא ראפי קמוניג זנואי טקאך
 ,רעלנואװ רעביא רךנואװ זנוא טימ^ןאטיג״וטםאה רעמײזן* נויא ןא 'ןאך

 םפלא תשעם . ■ ןײנז ירעש -
 ,ףראר׳ק ײי תב@י טיה מא חך־ת ד טץו זיא ך םגה * ז(יו?ראך ןןל תוחא םךא
 ד 'ןים 'ןעכוז ראס םיא ןעק טף א נוא עשרא ןופ 'רעט?אט א קװעג
 טלעונ ד טקעם^ךאפ.טאה םאױ ,םיםטיב ־ ׳יאני׳יי יךי ^וא ע$ך א יןופ רעטםזמוט(*
 תחיהז קא תא .הךומ ןנוםןוםמבטיםעך י ׳ז ־ ׳ ׳ ' ײ ׳ז
 ת?ון* םױ א?ה ם^וע ןי?ם> ךיוא רים קנאז ־
 ןופ קלס טנימעזא זיןז ת??י זא ,זהחטן ר

 '. יחעןגסיר ן* א?ה םליע . - ׳
 רעד

 א טינ ףין ך טאה ךאך ,םיעשר טײל
 לײװ* ,ם־שעמ ערעײז ןופ טקרעלענ
 ץטןואשלגןיגעךעיד טכיױיי;סױא טאק



 >דצ . ,*עלק יארקמ הנזדת
 םעד ףי1א (זי״׳נמ קנאיליט)קלאפ עצןאג ך ראפ טנײציך? םםא׳ד מ
 ןעײפניג ײז נוא םינפ לא םינפײז. טיג? טעךיג זפםאה נוא ',רי? גר>?3

 נוא רבדמ ןיטםיווא ןיא רא;גי^ךעפ טךיפי? ײזטםאה וד, הךות ןי״ר
 יןיז טאה םאוו ןײטשא יןופ רעפאװ טימ /למיה ןום ןמ טימ טןײפזןלג יר
 ײזטקעךאבע׳א׳ןעגנאגיגןענייז ײזןיודואװטליקײקלגטימייזטימ
 יך דנאה׳רעךןיא ןיבעגױן רעביא נוא ,דובכ יעע ןופ ןאגילאבא טימ
 רעביא דעדנואוו < (ן״־ניר ךלכ גיע ניא ייוטאה ךלפ ןיחיס) םיכלמ עטםעךג

 םוצ-נוא ,טײטזע טלעו; יך טנין טךיםאפ טינ טאה םאוו רעךנואװ
 קלאם ןײד וצ ןאטיג ט?אה וד םאוו רעךנואװ עפיורג יד ןופ'גנוקביידזנא
 ךכז/טגאז ה״עמה דוך ױו ,םקױטעמאפ עבילטםײג טילעטשייג וטםאה
 טכאמיג טאה טאג רעגיךענג'רעך מו םוחךו ןונס ױתואל?נל הישע
 יך ףיוא טעמאפא״ זיא'(ח?פ) ,(1 (דעךגואװיענײ!וצ ןעגעקנײךנא

 טעמאפא זיא(תועובש) ,םירצמ תאיצל ןופ ע;ראטםיהעכילךעךנואװ
 יד ףיוא טעמאפא זיא (תוכס) ,הךות ןתמ ןופ רעדנואמ יך ףיוא
 ןייןך ןיבאה ירימ םאװ ,רבךמ דעך ןיא עזײר עגי'רהא;גיצךעפ
 * דובכ יננע יך ןופ הןום ןייןירעטנוא' רונ טאהיג ץוש עכילךיטאנ
 טלאװיג וטםאה ,זנוא וצ טפאשביליםיודג ןײך ןופ ,רעטאפ רעיירט
 זיא הגחנהיעכילריטאנךעביא יך זא ןעןעלא ראפ ןךײװ .'י'
 םישפמיעטוג עךעזגואיךךוד זא,דנאה ןיאזנוא וצ ןעבעגיג רעביא
 טניךראראם וטםאה'׳ טלעװ רך ףיויא הברב עפש ררועמ 'רימ ןענײז
 ןייז יליא)גאט ןיכלעװןעמיטשעב טםײןד םאך,שךוח שאריןישטנעביזא

 ט?אה דןיוא* * * * * * 1 *נוא /אםללשורל ןייא ןירךהנם יך ןא ךיז טעךנעװ.שיךוח שאר
 טינ ךך ןעלאז םישךח עךעזנוא זא׳טניךראראפ רעטאפ רעביל ור
 טינ זיא זגיוא ײב ,רהאךביוה ןא ןופ תומוא יעלא ײיבױן ןענעכעך
 רעבא ,יריקת ןופ ןא ךיז טביוה רהא;רעכילריטאנרעך םגה״/ױיזא

 * 1ייצ ייע*8׳ ־ < -' םפלא ה*עעס>
 שאה ןאך םאװ > תיטיאךן עךבע■'(א שאנ רעניטךאכךע גיא רעעךעננ רעך (1
 יל לןי! ןעךיפ וצ ןעןיוהעגנא -־ ענײנ ןים קילן םעך ליוז רע שאמ
 זעפאטיעב יזיא םאװ הגהמ עכילריטאנ ןעו?י1 זיא !ער,ים ךין קלאן יך םיאירב

 . ' י' י וצ םניול לאמ עלא טינ לײט רונ ,נע\)
 זיא םע יון ,שיבוט םיןעעם יך ןום םךוק רעך ןעלאם טעױ םע לײע /װאלסנו םיכ;ןעןײונ
 רע טאה םתך (׳ח קלח שסלא חזקעט״יםיךום ןום םוחיי רעך קךש ןיא טךעלקךןיטונ
 ק;אמרעך זניאיןעלאז ײז (םילןך יד קגידםאלי םעקינטעטאס עכילטפײנ טלעטשין
 קהעזענ יןעבאך ןירעטלע עךעזנוא סאוו תואלס;יך ןעניואייל ראם ןילעטשראם י נוא
 רנלגוא ןיא קךעוו ,ט^ךןנענ ןײא טעו) ׳ןגליבא קבענע^ רעןיא םאליק|אה• נוא ־

 ״זהגומ '״־*־־
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 רעל מא שךוח רעמעבך רען ירשת יח ט;י?עך םיןע־דך ןופ לאצ ןיא
 נוא םיךצמ תאיצל ןעווינ זיא םיא ןיא לײוג .ןםינ זיא שךוח רעזפםךן

 .הגהנה עכילךיןפאנרביא יך ןופ םיםנ ןיביוהיגנא ךד טאה םע ׳
 ײ5 ןעךױ זיא םאװ דאךאפ םעך ךיז ןאמ רעך דןיא זא ,זטאג ףעביל
 ןענײז.ןעךיא תעב ,(שךוחה שודק)ןישטנעב שךוח שאר ־ י׳
 םי^שורל ןיא ןעװיגזיא קאלפ רעםיורגא'!דנאל רעײז ףיוא ןיםעזי}
 תודע.ע^א ןעלםאזיראפ ךיזןינעלפןעטךאך ןרזעלתיב״ ןעמאנ ןיטימ
 השיךדו הךיקק רודאל נוא (הגבלה דלום םעיד ןהעויג דניװא ןעגיראם ןעבאח םאײ)
 לאבקזכיתגאײזראפ טבאמיג ןעםטאך (קײיג העים םינ ןיז ןעבאה ײו ביוא)
 ךךןיבאה רעהכאנ ,םןלשורי.זיב ךלידס א!א ןײג וצ הךרט רעיך ראפ
 ךך ןעשיװצ ןירײר. רעךנאנופ ןיכאנינוא ןעבילקיג ףיוא ןיךךהנס יד
 עסיורגיד םאװ זןונע נוא דובכ םיורג טימ ךאז רעך ןופ טײןלגיטכיך יך
 ןא טןלרעמ הךות יד ייוו ,עךעךנא ייךענײא טצעשיג ןעבאה יםיקידצ
 השמי ןעםײמיג .טאה ת״ישה םאװ שךוחה זנלדק ןופ הוצס יך ײ3
 השמ״ עךױב ריא (יםאל לײי״י ׳יי״ לב .לא ;ירבד) .ןעךךו ןעתעל ונקר
 (1 ״רנדם חיח ןרחא יכי)י־שר ט.געךפ ,ןעךיא אוצ ,ןךייך ןעלאז ״ןרסאן
 השמ וד (יײ״ ׳״״0 ךאך טייזיש םע ז ןעדיא וצ טעךיג ןירהא ןעך טאה
 ,ןךיא וצטעךיג השמ רונ טאהתמאב י״שר טךעפטנע ךךײךזפםלאז
 ןרהא וצ טג.אזיןו טאההשמ /ןעוןיג ײזײבזיא רעלײטש רעך״רונ
 טאה ,רימ יןיךעל השמ וצ טןןאזך טאה ןירךא נוא ,רימ ןיךעל (ינדטל)
 זא׳זנוא ןעהעל וצ ,ןךײב ןופ 'םיורא זיא רובך רעך יון ןעהעזיג םיוא
 .ייךנן יך יון״,הונע נוא טםאשיןיל טימ ןיךיפ ךף ןעלאז ןישנעמ עלא
 ךלמד רוךט(אז'םעך.ףי1א נוא ,טךיםי}ךך ןיבאה רעךיךב'ע?יל
 ראפ ןײזגן נוא זסוגתא גןודהים א2א(דחי םג םיחא תב* םי*נ חםו בום חםחנה)
 עלא ךין ןיבאה לופלפי רךיך ןעגידנס ןיכאננוא,טײל נוא טאג
 ״שךוחה שךוקמ.טג.אז;ג טאך ײז ןיום 'רעטסלע רעך נוא טלעטשין
 ןירךהנם ע^ירעןיא יך נוא שךוח שאר ראפ טנילײקיןזיא גאט רעך
 טךעםטנעיג ןי?אה (קנאםשינ קםראר קנײו םאװ)קילכופ ע^נאג יך טימ

 סשלא חעעמ ןו%* ירעש
 טעװ םאך נוא ,דןו? ׳ח? חןוםא יך ןך*ה טעךנעוו ,תיזןיאבב יס? תש#ב ןעראווענ
 ניא ז״ועל ן* נעװ יד ףיוא ןעךיז־ ז;וא טאף ׳אוה־ ףמ? '•ארוב ןא דןין

 • קיק? זים יוזא גףןעטש ףין לאן םע טנךךאךאפ
 תיוז? גאט רעך ױא רעביךל .(רונע;אלו ןסנקק ם^ןדעןםךיכ^ױוקריען

 מגילײהעג



 .. שדק יארקמ ,דנחת
 דכ$ (טןליסיג ״ונ^לייסי# ׳זפךוקמ ,זעךוקט.עםיט?> עכיוהא טיט
 ערעזמא ןא יןד טעךנעוו תואלפנוםיקנ יד זאי.ןעסיוןיןפלאז עלא זא
 זעאר גאט םעך טגילייהיג אך ןיבאה ןיריהנס ידיוןרעהכאנ ,םיועעמ
 םעךלצ^ל/םילגר״ יך טגילײהיד למיה ןיא ןױזע ןעמ יטאה שךוח
 טגילײהי;אד ןיבאה ןיךךהנס יד ןפןו נוא ,חםפ זיא גאזן ןפטעצפום
 רא§ גאט ןעטנהעצםעד טגילײךי;למיה ןיא ןיוזפ ןעמטאה ,יר#ת ח״ר
 ראפ קבאה (םיל״ױי ןים)ןיךךזדנס יך נוא /הליחטי תחילם םייא יא6)רופכ םױ
 טםיטזעאב טאך׳מ ןעװטעטש עשיךיא עלא ןיא תועידי.טקיטייג רעדנאנ
 יןיא יזא .םילגך יד ןיכאס וצ ןעוו ןעםיון לאז׳מ ךכייו ,יזפךוח זעאד
 ראס ןעוויג ןאך זיא םע דונכא ראס םאװ ״םעלא םאך ךיז ןא$ רעך
 עךדע יך נוא דובן רעך טםיוה רעביא נוא ןיךיא ראפ נוא הך1ת רעך
 םױ זל1א ראם ןיךאװיג קבעגיג זיא שךוח זעאר םאװ ,םיוע;זנוא ראס
 ןעזײך וצ ,(ם׳יי יײ םײברא ביט*׳ ץו״)הקאלמ עןיטיך ןײק.ןאטוצי טינ בוט
 טינ ןעבאה ריס ,טײל םנאוס יך ןום טרםא ןיא רעכעה ןעליטש ריס זא
 ןכצזס יםעך ןפיוב וצ נוא ,ל;ע םעך ןעכיאם וצ גנוריצ ערעזנויא ןיבעגיג
 טציע;ןע;יךרימ יװ ,ןײוץ;םייורגא רימ טפאח ,ןי?עגי;בא רימ ןעבאה
 הע'װהא,דנורג?אןםיטאזא ןיאהןרךמ עסױהאזאןופ ןילאפיג באךא
 םתך .טבאריןיג טימ םאךןיבאך ײןםאװ םישעס פזײב ערעזנוא וצ זיא

 רעזנויא קסענ ןא טקלאז וד ,רעטאםרעגי^ךאה רעביל ריך ךיא טעב
 רעךנעליך ןיא שךוח םעך ןעגילײך ריט םאך ,זעךוח זפאר ןיזפנעב
 ןיא טגילײךיג םיא ןעטלאװ ןדד׳ךנס ױ ימ ךײלג ,תולג רעזנואיןום
 נוא ןעבעל וצ זנוא ףיואיןעדעב םיאיטםלאחוא ,שךוקך ריע םילםיתי.
 קלאזרימ׳דנאה עגימיךאברפך פךלימ ןײדןיונ הסתפטיס דנוזיג
 ןײמ טים ריםיףלפה נוא ,דנאה םנימינעמא וצ קמוקנא קפךאךטינ

 ףלעהנוא ,תסנ לים ך.ןום ןהעז׳ךאלךעךנןר עךעןנואןך לךגמ ןאמ
 נוא,גגודײ.לק נוא דומל ר?זע פךעײז חווךב ןעבאיה ןעלאז רים זנוא
 ןיך וצ ןײזלדגם ןענע,ך ײז.ןעלא;רים צווכרטצה״עךעײן.עלא ףיוא
 ריםקלאז רעטקעס עךעז^וא נוא ,םײבוט םיזעעיס נוא הךות עגילײק

 ניא ,זו?5י זע^קיע םעך קראװע; םיא קגאןכ ריס ,א־װפ ןום טןילײןמך
 ׳עוייהךא־ל׳םיל ןיא קגיל קןילבע; גאק רעךנא ןײא ףיוא ןעקח יא טינ

 ד טאה קוועטןײד זצ ןעןיתעעא .ףעןיא יךי רעןא ,נאטנוז תבטי ןעןאמ
 •׳לײמ ח?*׳• מינ גאק ןעסקנך םעך תןאע׳ען זיןז ד םאװ ,ךןךמ עןיתיסא י

 לײמ
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 עטלג צ ןך לך;מ ייז מאי תהרגס נואיםי־מס עטכעל# ןופ ןעטדל בא
 עצ>יךיא םי;תס ןיכעג ןענעןכ ייךןעלא; רימ ׳הךותה תבהא נוא תודן?
 הלילח לאז םע זעךוח םעך זענעב נוא ״הךות יךןעבי? םאוו ןישןעה
 נוא תופירש ןיי,ך נוא טףרפאלש ןייק.רעזךה עךעז־ןוא ןיא ןיך טלושיטינ
 וטסלאז ןעיורפ עגיךעןאךט י יך נוא י , הלילח דנאטשמוא ןףך
 טי;/לנירג רעביךא ןעלאן ךז תונמסל םיור;ןײך טימ ןעמיךאברעך
 וטםלאזןעקוץ;וצ טײצ רעך.ןעמיק יטעון םע^ןעך נוא״הלילס ןײ1ליפמ
 ןענעפעטםלאז ,ןךײבםעלא ןוםיײגןטיה םיכאלמ עטוג עךײך ןעךיש

 י עטוגא'ןיא'ג;יךג ןײגםיורא לאזדגןק,רעך זא ״ ןניוועג ןופ רעיויטרעױז
 טי;לושכמ םוש ןײןר ןיפעךט טינ הלילך לאז םע 'נוא ׳הפז$ 'עגידלזמא
 עיפשמ וטםלא;רעך;י(ך ןעךייז םאו;יך נוא ,ר;יק םעךטי;רעטוםיך
 איײנה וה;לא ןעךיש טםלאז נוא ״ךלימ ןיןך ןילעפ טינ ײז לאז םפ״ןײז
 ןזלא^ש טימ ז;וא ןעריפ ׳ טײג סישמה ךלמ רעךזא ןײז.רשכמ ז;וא

 .ןמןזי ״ ונימיכ חרהמכ ד;אל עגילייס רעז;וא ןיא

 ♦ הוצמו הרות ןעטיה ןענעק לאז ןעמ הםנרפ ףיוא הלפת א •
 ,בקעי״רעטא? רעונוא ןום תוכז םעך טאג רעביל ז;וא ןאמךעך רוכז
 ,וישע ןופ ןעפיולטצע טןומיג . רע טאה תוכךכ יד יןיגעװ ןופ ןא .:

 ראךגיצנאונצ נוא'י% ןעטילעךטאהרע נוא ',ןיטיוט טינ םיא לאזרע
 ןיך לייצימ זנוא וטםלאז םתך ׳,השודק? הךות יך ט;יךעלי;טאה נוא
 ןיא ד;ו ענ ןײז הליילך ןעפראךטי; ןעלאזרימ זא ,תו'ל;נוא ןײפ ןופ
 םאךםייבאלמ עי^וג טקישעגיטמאה ח יך יוזא נוא י,רעךנעל עךמעךפ
 לע טךעהיגטאך םע םאוו ןבליןופ ףאש יך טלאר?י;םיאי ןע?אה ײז
 יוזא ,ןייייעג טלאווי; טי;םיא טאה ןמלרונ ,םייא וצ רשױ נואי ןיך יפ
 עפש ז;וא ןעגגײרכ וצ םיךאלמ עטונ ןעןכױ?.טא;רע?יל זנוא וטםלאז
 זיא נוקעי.רעיטיא^ רעזנואםאןןתטך? יך רא;נוא ,הםקןפ'רעזנוא ןיא
 ,ןהעשיקזניא ןיא עלאיןלא; ,קןדצי/רעטאפ ןײז־ ןי£ב ןעדאיוױ;טש;ע?י;
 .ןמא ליפע;.ןעךילײסא טןמ טײקשיךיא ןיא ןיךקהוע ןעקקןילא;רימ

 ןױג ירעש ׳
 רעםךךע רעך ךין סונח ם-ורך ,(ם;רצמ ןיי־ופןיאנוא (ת־נע׳ קעעגזיא ן*יל לױי)
 *ת?#,'ןע£אנ ן׳טימ ףיוא חען גא^נ גאט ןעטקרפ םעך םיור^;ין זי.* שקאל?
 יעך ,(תבןעה תרחממ םעל םהךפהמ א יײ רעלעה ןענײז ןאל סאװ ,זוש?
 ןעוו ,זנוא ןא ךל טעךנעוו ,ת?ז? מ־ייאן ל? יניעל)ה?ןד;? םדרא ןףיא ןא$ך?



 ם י; ♦ ןיז^נע^ זעךוח ש*<ר ץופ הנחעו עײנ א

 ןײמ זירעול זיכאךןוצ'טינ רימ ןיא לאז יוזא יװ ,םלויע לזע ונסך
 זיא זעלקמה תיג ירעך ןא ךיז ןאמ רעך ךיא ןעװ ׳ןזךא,ל .•
 יצחןרןיאהךובע יך ןאטיג רופב םױ לודג ןהב דעך טאהי .ןענאםזעיג
 תיב ןײןךטינ רימ ןיבאה ,םיב־רה וניתונועב דנוציא רעבא ״םיעלןך
 ףױא לאז םע ,ןןרק ןײ,י טי;נוא ,לודג יןדב ןײק_טד נוא ,שדקמה
 הלפת רעךוא רונ ;טינ לעטימ רעךנא ןיךירימ ןייאה ,ןײז רפכמ זנוא
 הםנרפ זנוא ביג נוא ,רעקעשאב רעןיל ין םעתאפ ,טאג ריךיראפ
 וצןיבע?.הקךצ נוא הךות ידךול ןײז.םנרפמ ןענעקלאז ךיא ןא ,הבוט
 קבײרטיהואג ויצ ןיך טינלא;תוריזעע עךעזנואי,םינוגה םינױבאו םיינע
 ךורב טאג (דיי תא חתיפ) ,םײנע יך ריעביא 'ןישךעה טינ ןילאז רימ יךננ
 נ״) ,טלעױ עצנאג יך טזײפזעינוא ׳דנא,ך עלופ ןײךטםץפע וד אוה
 ןײמ ןוםריך רא§ טגיליוואב ןײז לאזטעביג ןײמ (י*;ך* זייײל ײה;. זמחיה
 טכארביגטלאױךיא ױוךײלג־ריך ראפ ןײז לאזםג^ ,ץףאה ןיכאךבוצ
 ןײמ׳העזךאטיג םעטכעלזע באה ךיא םולמין םח יןעװ נוא ,ןבךךןײא
 ןײלממ לאז בוט ץילימאי ,ןעײךזלנוא ןענייןו ךךוד ץךאה ןכאךבוצ
 לאז יךיאזא ,טךעווטינ ןיבךיא םולזעוםח-ןעון נוא ׳זנוא ראפ ןײז

 (םיםלאל יםח)ךאך טםוטוד,ריך ףיוא רימ ךיא רעכיזךאפ,ןײזללפתמ

 תכחיתל*)ןום הלםך יך םעגךאם,תורוד רעךניזױט לים וצ זיא דאניג ןייך

 תדמ רעך 'י,טקיזמוא ןיךעװ ןי?אגראם טינ״ןיךעךט ענײמ ןילאאת־גולס
 רא;םאך לאז פענוא ,םימחרה תךמ טימ טגיצנײאיגןיךעװ לאז ןיךה
 זא ,ןיבעלךעך ןילאז רימ.ןיבעג לאז,טא;נויא /קךגז לאוג רעךןעמוק
 ןהיכ רעך נוא ,ןיךעון טיוביג זעךקמה תיב רעך לאז געט ערעןנוא ןיא
 טימ (תינילפ תב תינולם)ךיא בא ,שךקמה תיב ןיא הךובפ יך ןאט לאז לודג
 ,ןײ!וצ לל@ךמ ןיטךאך ןיבעל רעךרימ ןילאז ,תויינקדצ םישנ עלא
 רזעױ יצילמ זיך ןעלאז,האלן לךך הקלך הךש תוהמא יךןופתױכז אך
 -■••• ' . י ♦ הלם ןמא .ונימןב הךה^ב לאךזען לכ ראפ

 ׳'■ י - ♦ ןישטנעב זעךוח שאר ןופ חנחת עײנא ךאנ
 ק^אפ עגילײה ןיייך ױןי העז נוא לעןןץז םעך ןופ יבאךא קוק הפימשת
 יע^ךעה ענעקאךב וצ םימ הלפך ןע.וט גוא ןעײטך)לארש; ־יי י5'
 ד * ־ ׳י , ויינז ירעע

 שךוח א מ ןעבין ףן רעדיז ,שידוח שאר ,;םינ שדוח שיאר קמיצשעב ;ירדהנס ך
 שקורעןבאחבןרעד טךעןוי^רךא ,חס^גאק רעטנע^מ רעך {יאיגזן

 ,סיקוםםזמע^אױזאנואר^ײט ןע;ךא? ןעןאןן ןדןהק ך ןעװ לנ־בא
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 יןיוא קלאן ײז םיקודקלתובאףתולפת עלןמיג טין? רלועון ק;ײ1נוא

 .ריך רא5 םין?ל1 ןיןןען
 ,דובכל אשכ םוצ טײעוא םף?ק ף ןופ ״תוב^לץןטקען) דעןתוע
 ץפ ןעןילבען זיא םאוו ףאז? עךעם;ו ף ףיוא םימלך ןיטעכ
 רעטאן ןעקלמיה רעזנוא ײכ טען םהרבא ףיוא ײטק םוק ״טכאלןי
 םאןן ,םיךתבה ןין תירכ םעד ןעקקידעג לאז רן ,גייןײא טןע$ םאוו
 ימ יוזא ןײ1 קךעו) יעךניק עניף זא קװעג חיטבן? ךך טאה רנן.
 ,ת׳ישה ײב טען ,טגףניזע^ןעןאהײזןעוך נוא ׳לע^יהןיא ץךעןש
 רשומ ךיז כאה יןיא םאװ הנידעג טאן רעכיל ,יוזא ןײולען טיו? גאך
 ןיגעון ,ןיןיוא ךלאק.ןיא קפךאװ טזאלען דןיז באלנוא ןעולען שןן
 ןײז ןיגמ םאד לא; ״ ןעקנ םשל שלקט כאה נוא ,ןעןקאן ק$ףײל ןיף
 טהיו ח םאון ״וניבא קחצן ףיוא ײטש םוק ♦רעךקק עןײמ רא§
 טאגרא? םימחךזגואףיוא טעןנוא סןזן?םעך ףיוא ןעךאקג ןעךץכיו
 ף כיל וצ קכאהתונןןםךלאז רע ״םיטלך אס? םעךףיוא טציןםאוך
 ראפ א ןײז םאד לאז ״חכןמ םעך ףיוא טאהעןטקאל וד םאוך קעךש
 ײשקםוק -.ו״ח הליו? גידלוש קןף םאוך רעדגיק עץףףיוא גנוכען
 םאך ״טאג ןע^ילײס םעךראפ טען נוא ״כקנעירעןא? רעזגואיףיוא
 עץףףיוא טען נוא ,ןיקנעו? עלא ןופ טעכעג םאך טךעה רעך ר^
 כיוא ,ןיגעון טךעײז ןופ ןעךלען ש$ ך?ומ דןין טםאה וד םאון ,ףא^
 רעכיל קנײךעג ייוזא ״תולךבןח ןעץךיך נוא טגיךניקג קןאה יין
 ראפ ךיזיכאה נוא זיוה םךעטא? ץימ ןיפ ק^נאגעג'ץן ךיא זא ״טאן
 טנעךןין ריו?טאה םע זא טיסנייךנן טגףעג םיא כיאה נוא ״ ןןל ײכ ןעגנוד

 השמ ףיוא ײטק םוק -♦טילעק ף טבאנ ײכ נוא ץיל ך גאןיײן
 דף טען יןיא נוא ״לאךשיףעךניק ף ףיוא טאן ראפטען נוא ונבך
 ״ לאךשי רעךניק ך וצ רעןאפ א ןעןועג טםיכ וד םאװ איןן רןיטפאלךאונ
 םעך טליטשעג ןײא וטןאה ,טגיךנימע;ןבאהײן.זא רןךןכרך ץזן יץוא נוא
 ײטש םורךי , ןיךעץ טעדנעךךאיפ םינ'קלאזייך,טאןןופןעךא? םףנ
 םאװ ,קלאפ ןיף ןעןךאךי רא§ טינ לאז־ק ,טאג ראפ טען נוא ףיוא
 ײז ןעךיפ ינוא סירגןז? ןויפ ײז קהף וצםיואלילז^ רעײז.ןעילען טהיו וד
 ריפ גאז ״קך^וןקען ײז וצ טאה טאן םאך ״ןיףא דנאל רעײז ץא
 ץ{* ןיפאלענ יי!ראפ ץכ יץא םאד םאן רעןיל קגיףיגי ״יוזא ת״ישה
 ןופ טאג ח ״ ןאנן זײן קקק םינ ךעץיק.ףז לאז סןן ףכ ,רכךון דען

 ■- .-לױמו ■ ׳■ ■•״■ • •ז*-ל .־./■>.■; ־.• : - ■■ •..



 אס־ . . שדק יארקש הנחח ; ־
 טימטצגאלןען *1?אל ײ םאך קןךאן ןײט ןיךן# קןירעג *לע£'׳ל
 ןופ -דךע.'ך העז נוא חישמה יןלמ ףיוא ײמ&־ידןאק עגיל־ייס ןײל
 נוא < לעליזך ןופ רעטאפ קגיןײה ןייך ראפ טןשמ ץך קעו;רעך ״ טא$
 ךיא '״ ןיזאל ראפ ײז וטסעמ ננאל ימ זיב ,םלועילק ונובך םיא ראפ גא)
 ףיואנ^יענ ראפא ןייזלאז'״דײל יןיאסאוך םיךוםיע^ײמ זא רילטען
 ןײדוצדםה ןײךףיוא קעו> טאג ריך טען ךיא ׳לאךןדד ןופדנין יך
 רעצנאנ רעךרעביא גינע(ךרעך רןא־ך טמב וד ״ לאךזעי קלאפ עג.ילײה
 וד ',יטכאמ רענײך ןיא ראנ זיא טיוט רעך נוא ץבעלםאךםאוך ״טלעוך
 רעדףייוא ןיךגאהךאפ טיג זיא טאג רעך;א;ןײק.״היחמו תימ$ טסיב
 םעך טםרעךי;רעךוד ״טאג רעביל ודי״יטלעוו רענעיףיוא גוא טלעוו
 טםןײך רעך וד גוא ״ געוו ץטכעך םעך ץא טיג טײ/ רע זא ץזענעון
 ןעיטוג ןיא ןײיו וצ יץז ףיוא טמען גוא הבושת טוט רע זא ץזעגעס םעך
 ״ריך ףיוא רונ זיא ןוח^ב ץיימ ״טםלײה וד גוא טלןאךטעי וד ,געי)
 תודמ הךשעי שלזץ ך טימ ןישנעמי יםעך ץגען יןך* טסךיפ וד םאון
 , י י :ןמא )םימךב ןופ

 ♦תוהמא תוכזב הנחק
 םעך רעביא ״האלן לסך הקבך הךק ןופ תובז םעךזנוא קנײךעג רלכז
 טעןיג ןיימ קמענ ראפ וטסליאז ״ םיקעמ עןוג ערעייז ןופ תוכז *
 נואםעטוג וצ ןיטיגעב טיצעי קוט רין? םאוו שךוה םעךיקײגען טםלאז נוא
 <הכךב ןופ ןיבעךי ״דיךפ ןופןיבעלאןיבעג.ז;ואטסלאזודנוא.הןךבוצ
 דחפקלאזרימ ״רענײב ערעזנואץא טײקךאטק גיוא הםנךפ ןופץןעל
 ראפ טמעןףאפ ץרעו.) טינ קלאז רימ ״הךיןע. ןײא ןאט וצ קבאה
 ןעבאהיץזץא קלאזרימ ״דונן נוא תחנ קבאה קלאז רימ ״םעןיק.
 ןעךיפ רעךטסלאז נוא ״ ת״ישה רא? אךומ נוא י,הךוח רעך וצ טפאשןל
 רעך ןופ תוכ; םןק בילוצ ״קטוג וצ קצראה רעזנוא ןופ קגנאלךען ך

 '״־ןףלקק^ ״םיןכץפ הל?ת "•

 ;׳ ,. *ה;זיד יד קסטגאז ןוזעחלמ ח׳י טשגעב׳ט קוו

 ך וצ.טסכךאה ח םאןן ״ץטלעוך עלא ןופ רעה ,םימלועה לב ין^ד
 קנילײה נוא ץשנעב טמך קמוק רימי ,ןישנעמ עלא ן* טעביג
 הגדגעךאפ ךלמהזךמלשםאהישדוח םעך ץא טאך ״ןושךל&״ שךוחםעך

 •;סצך.  . ׳ ..... *' ..
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 ר^ײלמ־־*6 ׳א םיכלם ־ןיי* קביישמ םײםמ ׳םע יײ) ן^ןקמך תי| םעך

 עניךןענײזט?א#|ילא יאמ יםאוו טימיןד ןאן? רען .וץא זא ',רעןא?
 לײונ ״דןות ןייד וצ קןאיועג ןעךנויגען וצ שידוח םען ןיא יןאלרעןןיןל
 ײזקגײ!׳ןײ1לתלהלוער^י.1יןדוד זא ,קהעקג קבאה ןעןיוא ערגןײז
 גידנעמוק עי.ליו?א§ רעדעי ,תיטךם הלגקה ןײן טימ ןעךאוויג טקגעןף
 ןיאןיגעמרעם ןייןנאג ירעײז יקנופען ײז יקבאה (םילשייי ןים) זית ־וצ
 יןין ןעןאה םאץן 'ףאן> םעדאטיש ,ןיזאלעג.'ץבאה ײז ױ.ו ג?ונךךא
 תופוע ,טךיךעגנא טיג ייז.טאדזי ףךאװ ןײק_ נוא רעדלעון ך ןיא טרעןיפעג
 עדנעןײךןיײקנוא רענטךעג ך םתא ,בוטש םתא ןעגנאגעג םתא ןענײן
 רעננלי׳ז טימ ןעקנארק' ,תואובת ןעניזאגאמ׳ ןיהױ וצ טין ײז טאה לעןיופ
 עטכעלש קוקןי יקנײיז םע םןה ,טךיךעג ןא טינ טאה רענײק.נוא דלאן נוא.
 ףיוא רענײצ יך טפךאשעג קןאה םאו) ,לאךשנ ץרא םתא םינכק
 ןײק_קעוןא ןעקיז ץךיא תעב׳ נואי ,דנאל ך ףיואינוא טײקבײך עשךיא
 עןוכא טאהעג םינון* עטכעלק ך ךאן ןעבאל ',ןײז לןךלהלוע םמה׳ורי
 ןײאיןיוא נוא ״םעןא ןעמענ,וצ־נוא ןעפאס וצ ןײלא ךיז טײהנעגעךען
 זיא ןידיא ןום ׳ײ!ץא יץז ןיצעזאב נוא (יאיישי זיא וי*ז טעטש לי? ןעמען
 ץיד זטיהעןײןםאה רעון וט ,רעמיס ך ץא קןילןעג טיינ רענ;יק.ין'אד
 תא שיא דומהי.אלע ןעוןענ חיטבמ טםאה ח יוו ׳ טיהעג ײז טאה החגש׳ד
 עןיידנואדנאן ץך קטםולען טינ טעוןרענײק.(חואךלףתולעבזןצרא
 ץא םלועאךיב םעןראפץרעו.)ןעהעקן ץיינ טסעו)וד קו) .־טײקכייכ
 ק׳ךעץנ ץבא׳ךםױרן זיינ ןיילקןופןךיא עלא .זא טנײל ,זעךןמ׳ב תין
 *׳נעמא ליײי) ם.ימ$ך ק מא ׳דךות ך זא קגיוא עךעידי טיו? שךוחי םעך ץא
 ץךאווינטןילאןםאד מאטײװ יױ(ײםאניי ןי״נ סאױךאיאיאקבײיש םינךאדןעק

 ץטלאױ רימ םאו)הקו^ת םיתנ ץפ ,קמאן רעץלײ׳כ ןיך נוא הךות ץך
 קקי/זנואטםלאן וד תונוןחך ןיךיןיא טען ׳קהעז ןךעוויץוא םאד
 נוא ',דנאל רעזנוא ץא ץלאןק טד? ןעךיפ זניוא לאז רע ,קדצ לאוג םען
 רעךנב ׳דנע׳ךענענײאעןיך טימ שןקמב תיבןטיךך םעךזנואעיוב
 ,השודקב קנך רך רימ ןעךעוו ןעטךאן נוא ״.םױק א קןאה גיווע לאז
 טאל ןזשחרמ זעןוח םעךץא:%קןאךרימ ױ) • טןאזעביל םיורג טימ
 רעזנוא טאח םיא ץאגאן ןיטפלע םעך י,ץןאזעגיטניוזדןאנ טריסאפ
 דניק וצ ףעוושזיאיז לימנוא י,ץממב ןחוז ריא ץיךיובעג לזת רעןומ
 ףיואייטש רימ ןיטען ,קננאגינ קעװא טלעןו ־שןןופדמא ,קנןאץג

 עײרמל •י >־



 בם ׳ ןושחרמ וד״ד ןישםנעב םוצ .לנחת
 ,יםימחר ןיפ ץועיוט ך ףיוא ןיפע.נוא ׳ רבק.ןייך ןדפ לסל רעטי-מ נץירהי^
 רגן םאד ,טאג ןע^יטכעמלא םע־ז ץפ ט״קמיךאבךעך ך קעוךעך.ניא
 ך טאה׳וק זא ןען ,טנאזעגוצ ריד טא.ך םאוו ןײז אלממ ןיוש לא|
 רעטומ רעזנואןופ רבןר םעך ןופ טײונ טינ ,טךיפעג תולנ ןיא ןידיזי
 ןיזאל ייז לאז׳מ ,אגוש םעך ײב ןיטעןינ םיואףיז ןךױך ןיבאה ,לחך
 ,רבהםעד ףיוא ןעמוקע) ןענײז ןךיי יד ייי ניא ׳רבק.ריא ףיוא ןײג
 .ײך.שינ רעו^יב א טימ ןענײוג וצ נוא ןעײרש וצ ןעביוהעגנא ןיבאהנוא
 ץא ןעךיפ ךוא לאז׳מ זא ׳ן׳דעז וצ םאך וטםנאןך יוו ורעטומ רעטומ
 רעזנואזיא יוזא ,םירוםן ליפ יוזא ןאטנא זנואילאז׳מ נוא ,ןײרא תולג
 ׳טנאזניא ײרשענ רעטיבא טימ ת״ישה וצ ןעגנאגיגפיורא לםךרעטימ
 תונמםב ך ױ.ו' רעםעךג ליפ יןאך זיא תוגמםב ץך ׳םלוע ל^ונובך
 רעטםעווש ןײמ ףיואי טאהען תונמסר באה ידץא ״םךן״ר^בא ןופ
 וצ יןיבעגינ יז־ טאךז גוא ,ןעטיבךאפ טאה רעטאפ ץימ ןעוך ׳האל
 םיגמיה יד טגאזעג םיוא רי** באהינוא ׳טךא ןײמ ףיוא בקעי.ןאמ ןײמ
 ,קנײמלאז ןאמ ץימ ךכ ׳ןעבעגיג רעניא רימ טאה ןאמ ןײמ םאװ
 ראנ ,ןעוועג רעװשרעײזרימ זיא יןאז ך יןיוא ןעי) ׳םאך ןיב יןיא זא
 נוא ,ןאטעג םאד'יץא יבאה רעטםעװש ןײמ ףיוא תונמהל יל ןינעו)ןופ
 ןעבאהתונמחך יארוא וטםפךאדען '׳ןונסו םוחלא ךאיך טזיב טאג וד
 טקאה וד ,טרעפטנעיג למיה ןופ עמיטש א טיאה ןאד ,רדניק עגיימ ףיוא
 יץאנוא ,תורצ עלאןופ ןעהיכםיורא'רעךגיק עניך לעװ ךיא׳״טכעך
 ,אזלא .גיװטײזיןיפלעה נוא '.ץיפ רעײז ןופ ןעמעגסיחא ײז לעו)
 נוא״י,רבןיץידןופףיואיײטישנוא,לסךרעטימ דןיואטצעידץזקעוןרעך
 םאי) ׳רעךגיק ענײך ראפטעבנוא ,דובכה אםב םעךראפ יןיזלעטט'

 ירןךמ רעך״ןיא ןעגעחנאךכ םאוו יןאלעפעש וצ ןעכילנעג ןעגײז יייז
 ץשגען גוא קיאה תונמחר ײז ףיוא לאז ת״ישה םאך ,תויח ןעשיווץ

 ♦ןמא ׳החלצםוהבךבל ןוש׳ךרמ שדוח םעך ״ י'
 דיז בקעי'חם ןהאז רעיד.ןימױ־ג ךין קעװיךע /אנ ךרוע
 ריאףלפ׳ךז נוא לחך רעטומ ןײך ןופ דנאה רעטכעררעךיײב . *
 טמיב וד םאוו ,ןושחךמ ישךוח רעך זא בנימםרה לעב םעיך ןופ ןיטעב
 םפ זעוו׳ןײמשײביזנוא תפן ןײך לא)׳(מ איויםיא ןיא ןײואװינ ןיךיובינ
 /ףמװתךיכמ.ןום ידנין יך י רע^יא ןעךיא ףיוא גורטקא ראם טמק

 ראם״דעךוירב רעײן. טבייק׳ראפ ןיכא-ך רעךיךב״ך םאװ
 לויוז # ״ י ,״* "•
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 .4זאנזע# ןפכאע ,זנוא ןעןעיװצ םיוימ ד?,ךאנ טצנאמ ןט|> רעך לײון
 םאוו העובזע יך ףיוא ןײחצ רגוע נוא ןירעד;,א םוצרעךורב ןײא ןופ
 ,ןיבאה ביל'ןילאז.ריג? (•־>׳׳״ וניבי חשם ךריד)ןיךאיװשאב זנואטאה ת״ישה

 רעײזרימ ןיךײל ,םאך ןימיהטין םעך ראפנוא ,ןטייװצםעךרענײא
 ^רעשיריא רעםצעל רעד) והיקדצ זיא(יב י)ןושוךךמ שך1ח םעך ןיא נוא,ליפ
 נוא ,ץעוויג העםזע רבוע טאה רע לייװ ׳ןראוויג טפארטישיג (גי״ק
 םיא ראפ רעךניק עניך ןיטכאשיגיטאה (לננ ןיפ גינעקרעד) רצאנךכוב;
 ןיא נוא .טקאסיג דנילב םיא רע טאה רעהכאנ נוא ,ןיגי1א ייך ןיא
 תגרהיג םי1א ןעניױ (לאינ ריענ ןײשחזי ,םת׳ח תנש)ןיטײצ ע^יךךעטעפש
 נוא יםקען ןיאנוא׳םשה ועודק ףיוא ןעךיאךףױט ףלעווצ'ןעךאװיג
 ןופ ןיךיא ןעביךטיג םיורא ןעמ טאה (בנ ׳ח תגש)ןושךרמ ןעטגיצניאווצ
 ןעיןירטױ םיהאיןעמ טאה (ינקי׳ה תנש)גאט ןיבלע.^םעךנוא,דנאלגנײא
 תאנשיןופ הךיבע יך ראפםלא זיא םאך נוא ,ךיירקנארם ןופ ןידיא
 םעך ןענאמ רעך ית״ישה לא; ,זנוא ןעשיווצ יןאנ ט״שרעה יאיז םװ םנוד
 תךי״כמ ןם הצע ייך ןיא ןעווױטינזיא רע םיאװ ,קיךצהי ןימד? ןום חוכז
 נוא,רענן ם׳וניקא בקענ ןיא לײטנא ןיםיורגא ןעמוניג טאה נוא ,ףם1י
 ,ףםױ רעךורב ןיױ ןופי תורצ יך ךאנ ןיבעגיגןעמענ רעךניןר עניױ טאה
 האנזענואהאנקןפךאװ קעוואןיושןילאזדימזאךיךןיגמתוכז.ןײזלאז
 שךוח רעךנוא ,ןירעוו לוצנ תורצ עךעזנוא ןופ רימ ןילעװ יךרודאך
 םוצ לארשי. לל? ףייוא נוא זנוא ףיוא ןיךעװ טשנעביג לאז ןושחךמ

 .ןמא ,יןיטוג םעלא טימ ה!?נךפודנוזיגנוא'ןי?על 1י ׳:
 םים; השעט׳ ימ נוא ןוצך יהי םעך ןע? טגאז רעהכאנ •

 *(תרגחח עגיד׳םישדח עלא ךאג) טײט^ רעטײװ איװ
 .םאד ןעמ טןאן ולםכ ח׳ר ט&ינעב׳םקװ • י. .

 טגימלעוניג םאװ רעךגינעןךרגיצנײא ,ומלועב טילש דיסך יןלמ לא
 ןעגילייה נוא ןישקב טצעי ןעמוק רימ ,טלעװ עצןאגדך ףיוא
 האל רעזפומ רעןנוא טאה שךויח םעך ןיא יםאךךלםכ שלוח םעך
 לש יןנובר ,(שדיח ןיא נאם ןיםנעצרעפ ם?ד> ןיךיובע^ ןגואך ןוז ןיטשךע ריא
 'ד ןעןךילגאב טםוט נוא ,עג.יךעךי;עלא ןיביוה רעך.טםוט יודי ,םלוע
 םאװ ,האל רעטיומ רעזנוא ןופתוכז'םעיך זנוא ןאמרעיך ,עכילקיל^נוא
 טינ ו׳שע ןופ לךוג םעךיןיא לאז יזי ,ןיפאג ראפ קךעיךט ליפ טאהי ין
 ,רערעטלע רעך ,ןך ייןוצ יטאה קחצי ,ןי;אז ןיגעלפטײל ןעך ,ןילאפ



 נם ז ולסכ ח״ר ןישטנעביםוצ הנחת י ׳ . ־
 רעטכעט ייװצ טאה $ל נוא ,:בקעג זיא רעךע^יא רעך נוא ,ו־שע זיא
 קא ןילאפ האל טעוו םיוועג ,למ־ו ערעגניא יך נוא הא? ערעטלע יד
 ןום לךוג םעך ןיא ןילא? טעך לסך נואי ,עשךה ווניע ןופ לךוג םעל
 טאג וד נוא ,ןיגאלק נוא ןענײוו האל דעטום רעזנוא טגעלם םור־ל ,בק2נ
 טאה נוא ,ןיךאוק/ןעמוניג בקע.י.וצ זיא יןינוא ,ןיכיוהךעךלזמ ריא טםאך
 סײךט -,ןיךױבעגייןבואר ןיז ןיטשךע ריא ולםכי זעךוח םעך׳ןיא
 ענייר ראם ןיטעב דובםהי אסב םעךידאם ךך לעטש ,האלרעטומ
 ךיא םאך'(תיגולפ'תנ תיגילפ)דעטכא^ ןײד רימ ראפיךיוא נוא ,רדניק
 נוא ׳.ךאלרעךניק עךעזנוא ןײנ וצ לדגמ ןײז יהכוז ןעלאז ןאמ ןײמינוא
 ןיפ לךוג םעךןיא ןיילאפ ןײרא טינ הלילןד ןילאז רעטכעט עךעזנוא
 רעזנוא ןום לזמ רעך ןירעװ ןיביוה רעד לאז םע נוא ,׳םיעזעך ןענאמ
 ,ןענאמ עמורפ נוא יעטוג ןיבעגי ןענעק ײז ןילא( רימ םאך ,יהםנךפ

 .ןמא ,ןיבאה רעךניק עמורם ׳נוא עטט ןילאז.יך םאך
 ,טײצ עלא רךנואװטםוט וד םאוו טאג וד ,תואלפ הזעוע לאה ,ךתא
 שךוח םעך ןעגילײה נוא ןישטקב ט_צעי רך ראב ןעמוק רימ י ״
 יךןיא ,רךנואװ עםיוךגןאטױישךוחיםעךןיא טםאהוד םאך,ולקכ
 םוכױטנא ןעיוו ,רדניק ע׳ניױ טימ יאנומשחילורג ןחכ והיתתמ ןופ געט

 ןיםעגראפןיכאמוצ ,לאךשן קלאפ ןײך ףיוא ןענאטשיגםיוא זיא עזקךה
 טא,ך'רע,געוןעשיךיאןוםײז.ן'יריפבארא נוא ,יהךויתעגילײה ןײדץן
 עךעיךןיױ למיפינ ןילאײױ ,ןעךיא ףיוא תוךזגעםױרון ןיבעגין םיורא
 ןעבאה נוא,ךיק עםײךטא ןיךיםינוא ,תבש ןײקיןיטיהזפינ נוא ,רךניק
 אטטמ נוא שךקמה תיינ ןיא רעךליב קצעג עךעײז טלעטשיג ןײרא
 ןאיךןעךיא זיא7לכי,ך ןופ ןעלמיוב עלא טימםילכ עגילײמ עלא ןעוויג
 ת טוי? תונמחר םיורג ןײך טימ וד י נוא ,רעטיב נוא רעטםנים ןעוויג
 וךנהמ עםיורגיך ןיבעגיג רעכיא טסאה נוא ףליה וצ ״ןעמוקיג יױ
 ןעקױ םאװ ,ןיךיא עכאיוזש יך ןום דנעה יך ןיא םוכױטנא ןופי ןידלעה
 עגיםײל? ליפעלאטײצ עגנאלא ןיכוזךא? טינןופ טעךאמיגםיוא ןעךיג
 גייצנאװצ נוא ריפ רעה?אנ ,(ןיםע םלאװיג םיג תיםירם ןײק ןיבאה ײז לײײןרעסאונ
 ןיםךאװױ םיורא נוא שיךיקמה תיב ןיא ןײךא ןעךיא ןעניך ןלם? ןיא געט
 נוא ןעומגרהטמ םלא ןיבאה נואתואמוט וך טיט רעךליב ןיצעג יך
 ט?אנךא5 ןעמוקױי ןעניױ ײז יװ .השודקב הךובעיךןאט ןעגנאפייגנא
 חישבזגײר) רוהט ןמש ןײק ןענופי^ טך ייז ןיבאך יהךונמ יך ןייךניצנא

 ׳.לעסיובי - .. .׳ - ־. ■! - ׳.״ , *. %
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 ןדפ ,דמיתק יך זפימ ת׳לגיזךאפ ןעךןינ זיא םאןו עלע;ויךק ןייןן רונ (לטיינ
 ןײא ףױא רונ הךוגך יד.ןיםיין וצ ןאי ןעון;ך רעפא זיא םע ,לוד;ןתכ
 יװ ןיךאךיג זיא עלעגירק ענײלך רעך זא םנא ןאםיג וטםאה ׳טכאנ

 זי5 געט טכא עצנאג ףױא לימױב ךין ןופ ןיבעגיג טאה נוא לאװקא
 ןעװגזיא םנרעך׳ירוהט ןמזעטײע ןמאג ןופ טכאךךיג טאה ןעמ
 ןיך'עם?א יין תעב ןעךיא ביל טאה ת״יזעה טײװ יוו /יתובייבוך יך ןךײונ וצ
 ןײך ןיקעװרע וטםלאז טאג רעביל ךױא ױזא ,הךות יך ןיטיה וצךך
 ןײד ןיטיה ןענעק.ןילאז רימ ,תואלםנו םי?נ זנוא טימ ןאט וצ תונמחך
 ןיא לװכ רעזנוא ןייטךײל רעך טםלאז נוא ,ץךיאה עבילײרפא טימ הךות
 ןעךניצוצ ןייזהכוזיןילאןרימנוא״הםנרפ נואדנוזיגטימ זעדויח םעך

 "יי * .ןמאי ,ונימיב הךהמב זעךךמה תיב ןיא טקיל ״ •
 ־,. . איוו םיםנ ה{עע^ ימ נוא ןיןצך יהן םעד קמ טגאז רע,ךכאג

 7 י (תוגחת עגיד׳םישדח עלא ךאנ) טײטש רעטײװ

 _ • 4 (טכיל הבונזז קדניצנא ןיכאנ) חכנחל הנחתא

 קידצ םעך ןום תוכן םעךזנוא ןאז? רעך ,רעטאם רענימראברעד
 רעטםךע.רעך.ךיז טאה רעםאװ,לודג ןקכ וה;תתס '־' ' : ■ י׳
 ןאד זפיאה םאװ םוכויטנא ןופ ריש םעך ת׳תיהיג נוא ןעװיגשפנרןנומ
 םאך״תידוהל״ תק;ךצ ױ ןופ תוכז םעךינוא תופךט ןיםפי ןיךיא טײגיג
 ך ,רעךניקעניידיןעוועטאךחילשיןיטוניאראםטכאימיגריא טםאה וד
 ןיילאז.םורך .יןעמוניג דטנורא פאקךף לי.וך םוכױטנא ןום רש םעךטאה
 ןײרז< דנאטשךאפ ןיכעגיזנוא לאןאךוברפך זא״םיצילמעטוג ןיז ךז
 ןײרא לאז /הבונזי תײנ)עיצאנימיל ענײלק יך זא ןפקנאךיג ןיא ןעמענ
 ליךעײםרעךלײוו ,הזפומ םױרג נוא ץלאזיש ןיצךאה רעזנוא ןיא ןענײש
 ךעיםגה ,למיה ןיאיןירעטשיא יװ זייא עלעטכיל הבנס רפךעיןופ
 .טלעןויעפיורגא ןירעטש רעךעי זיא תמאב ירעבא ןײלקםױא טעז
 שךיקמס תיב רעך זז$ ,׳ןעזיװיג טאה לימוב עלפגיךק ןופ עטכישעג יך
 יך ױו גיךנעטש טזיװ םאל רענײן.ןעשיךיא יןופ טאלב רעפיצ יךמא
 ,אמטלימוב עלא 'שךקמס תיב ןיא ןענופינ טאך׳מ זאי ,טלאה קלאפ
 ןענאטשיןנא ןאך ןענײןםאװ לןס ןיךטימ םמױטנאוא זײןועבא זיא
 ןעטלאסױיןױש ןעבאך ,געוו עךארג ןוםײןןעךיפיבארא ןעךיא ףיוא
 עלאןעוױגאמטמ ןיוש ןעבאה ךן ',טײברא רעך ןיא טײונ ץנאג
 אן?ט ןױיש ןעןײ1:ןךיא לײמ רע^סעךג רעך ,ןידיזן ןופ טףכץלײמ

 ןיראומג



 י דט םכיל ידכונח קדניצנא ן׳ײב ״ ידנהת י ...
 .ה^ומא ןיא זעןירנאךיג עופכעלזק טיג? נוא ןיכיק.ע^ײימ טימ ןייאימ?
 ןיבא.דםאווןיךיאעלעםיבייך/למייוב עלע^ירק רענײל(ךרעך רוננוא
 ודיתעומןופ ץוזע ןיךעטנוא הךות עגילײה יך ייב טימעפיןיטלא-דינ יןד
 ןיטכײלעב וצ ןעװיג ריונ זיא םאך רעןא .קבילבענ ןענײז.'ל1דג ןויכ
 ,רע׳טםניפ.ןײז רעךיוו טלאוו ןיתאמגאט ןײאי ףיואיהךונמ עשיךיא
 טלאוויםע נוא ןעכראטש'םיוא ןעטלאוו ןעךיא עךעטלע עלעםיב יך
 עטכעלש עךעטםנים א ןיא טךיםראפ דניגױ רעצנאג רעך ןיבײלב
 עלעםיכ יך '׳זאי'׳:רעךנואװ רעכיא י רעךנואװ ןאטייג וטפאה ,געךו
 ןעוויג שפנירםומ ךיז ןיבאהםאוו ןיךיא עגיךרעײ? רעבא ,ע(ךניכאוו^
 ןיבאה הךיות רעזנוא ןופ דובכ םעך רפ נוא אךובה דוביכ םעךי ראפ
 טבאךבי/ןעבאהנוא ,םענאגילוח עןיךאטש ןענאילימליפ יוזא טקזך
 ןום םיורא ןענײזןיךיא,ףוג ןיא ײם ןעךיא ראפהעושת עםיורןז אזא.
 גיךנעטש־טםבלעז ןעבילביג ןעניך נוא םוכױזפנא ןופ ךנאה ענךעזייא יך
 רער ןייא ײס נואי',םייכלמ ענעגײא רעטנוא רהא;טךעךנוה'ײיװצ ךךע
 ןעלאװיג זיא םע ןענאװ זייב יטיײצ עסיוריגא טנײשיג ןיביאה ײז,המצך
 קנעזעאלךאפ יך טךעטנומיג ףיוא טםייה םיאך ,ירוהט ןמש ײנ םאך ןופ
 םע זיב ןעקנופ עגילײהייז ןיאןיזאלביג ןײרא נוא,רצךעס עךעטסניפ
 אזלא .(םתובש־ומב רוא היה לאךשןינב לכלו) ןעראװיג םיוקמי זיא
 םיורנ טיוכ עיצאעמיל עגילײה רעזנוא ןעךניצ ןיפלעה זנוא וטםלאז
 -רעפרעןךרעזנוא םאוו ןוחצנ ןיםיורגירעזנוא״ףיואהטומנוא ןזלאטש
 טםלאזנויא ,גיטכילןיראװיגזיא המשני רעמואנוא ,גיטכיצ ןיךאוויעג זיא

 :יױ ןײןיאמטמ טינ גילײה געט עגילײה יך ןיטלאה ןיםלעה ךיואיזקא
 טימןעמאנ ק^ילײס ןײך ןיבױל רונ /זןיליפזעןיטדאןךנוא תונצל טימ
 ״ ז .ןמא ,ןע(רנאךיג עגילײה טימ׳נוא רײך?
 ייך מף}ם,יד ׳ כױחק ךי-א רעןײוג זענײז ׳טכיל היןונה ןישנעב.ןים הוןם ע^ילײס יד

 זטכיל הכונח ןי^עב ןײלאי חטיא יך ףךאך',נעך ןייא זי$ ןאן?

 - ם פ ל א ח ש * ם
 די* ןיואלךאו* ד?ד *אל זפײה^נעם נוא תורכ^ םאון ןעקילננוא עסיתנ יד(1

 ןע^דצען ןא דןיז נוא /־זײלק שאטז* רעך ףיוא טכארגעג ןיבאה ןיטךאק* ־ '
 אוצ * ףיטךאק תורב# ,טכא? ק״ש/ װנגיםב םיוא דנאט^טיא טיני* רעךעס יד זיא !טלעונ
 רצל.דעך טאה גנורע.ױדען ןעםיורג רעז;וא םעך ךרוד ןענײז םיךי^ע לי? ןיבײרט* וצ
 לים ןיטךאק יך ןיא'ע^על^יג ןײרא עךןד ןיאי* ןעבךאט^ענ נוא 5 םי;1יבא * ןיךאוןי!
 תלחתוה יך נוא ,ן#נע9 ע#ידיא עכילטנױא ךךוד ןין קבאה לים ,ןיכיךכזן עךםעך?
 1םןין> זקןו # חןןו ןים ם?אמינ רן טאה יךג ללכזן ןא חןןיםא ןײלוי סען

 *.״*•דידי';־. . •



 , ,, תבט וד״ר ץשטנעב םוצ הנחת ^
 *םאך]עמטגאןתבט שךוח ט^ךטקנען׳מןעןו ■י־;

 םיורנ ןײךטימ טא^ רעביל ,מיסורצמ ונעיזעוה ךימחר ברב םיוללא
 רימ י ןעװ ,תורצ ערעמוא ןרפ זנוא ףלעה טײקמיראבדע * ײ
 םאך ,ןשטקב נוא ןעגיליייוך ״תבט״ שךוח םעךטצען.ריך ראם ןעמוק
 קנײךיג ע״שבר םתך ,ןעבךאטשיג וניבא םהךבאיזיא זעךוח םעך ןיא
 ןעפךאוו ןעביוא ךלאק. ןיאי טזאליג ךיז טאה רע םאך ,תמזקױזגוא
 ןענאטשיג ףיוא זייא עשךך דורמנ ןעװ ;ןמאניןעןיל ןײך ןייגעוו ןום
 ךעײפ םאך ןיליק לאז םע ףליה ןייך טקישעג וטםאה יוזא *םיא ףיוא
 ךאלמןײק.טינ)ןיךעוו לוצינלאז םהךבאנואי,ןעביוא ךלאקםעך ןופ
 שךךמןיאױו׳ןײלא ת״ישהרונםיא ןיםלעך וצ ןעךאװעג'טקישעגזיא
 ןופ״םישךך עלא זנואןעטיהאבוטסלאז םליועלש ונובךױזא',(טייטש
 טלוש טינ לאזי סע פאך ,תוקיזה נוא 'תויםגמו תופילש ןופ ,ךדא;ץנאגא
 םוש ןײקנוא1 רעײפ ןײ(ך לאךישן ינב וניסאמ בוטש ןײק.ןיאי ןײן
 ןיא ןיךעטש ןע^ךאמ רעך יװ לזמ רעזנוא ןייטכײל לא] םע רונ ,קעךש
 רעביא ליאז אנוש ןײ,ך םאך ,גאט ןיטימ ןיא ןהוז יךױו נוא ,לע^יך

 - ״ . ♦ ןירעװ :טײךם רעך טי; זנוא . ״׳
 ןום לאךשן קלאפ ןיױ טזיילרע רע םאוו טאג י,הךצ לכמ הךופ לא
 ,ןשנעב תביט טרוח םעך טצעיהיך ראפ ןעמוק רימ ןעװ ,דײל עלא - -*
 זיאיםנײא ,ןהעזלינ ןעקילגנוא ליפ זנוא ןענײז שךוח׳ םעך ןיא םאך
 ןב ה;מחנ נוא רפוםה אךזע ןעכ־ואטש׳יג ןענײז גאט ןיטניינ םעך םאך
 ןיבאהינוא ,טיובעג שךקטס תיב ןירעדנא םעך ןעבאהײזיםאװ ,זחלכןך
 זנוא ןאמ רעך טצע/ )ןעטוניג םיוראילךב תולגיםעך ןופ ןעךיא יך

 ם#לא חשןם
 חךות קנךעל ןעבילקענ ןעטאױצ ךיז קם ןיליםסי ט חןמ # זיא <עךןן ימ רען
 שאך םאוו (דובלסי נוא תוינ^מ, חס ל?פזל קרעלקרפ רימיןיליןו אזלא ,ןיוןךאק קןן
 .ןי3ײרון> טראזןןן? טינ קטײצךאם קק טאה תוכײש יך ,רעטםעװו^ ענולק עךעזניא ייה
 ןעםיעזי)'קגיד .״ניןײװ םיוא1 ןענךעל רט ךיז ןילאז ײ.ז יד־וב ,יןיזןראק״וצ חןיינח ןום
 ניא .טןירעלע.) טאןז׳ם נוא םעינאפטאק זועך .םעך ןים תועזן םעך קןײנז רעיןיןו
 מםײלדב .לאשנא ןײא ןים ןעטיהדאם וצ 'םוא טיןילאן׳ם יא ןעװענ רזונ טאה םוכייטמו
 ,עךגפגרעל קניםענ ניא ןעלאשעב ןעם טעון א קניםענ טעוג׳ם'קװ מא קנךעך
 נוא ןיטיאק,ז׳ל.לאה א קםינענ. יןעםי טאה יך קט טעון קגרעל נוא ןי*ך עיןאםקאק
 ,עכילטך ןירעדעג טלײט 'וצ םאך יטאהים ןעראוקן ןאך ןיףיןן זיןז .קגןײ׳י? םוא
 ןירעטנוא ןךןלאהענ' םאך טאה׳ם ניא ןא דיא 'ןײא לײװ ,רעטיב ניא ־שם9)י?
 בוא קלאפען זיא קם זא עא ,ךאטשיט ,רעםאונ ןא טיים א ךו 'נדןלױ זיא חךומ

 קן> סאןו , עגנארםאןא קנ.ושעג טאה׳ק שאה 1 ןאזעןן ןיךיאעןילךע יך ןיןאה סאון
 ןס1יךע4 י



 •ים .. םבט ח׳ר ןישטנעב םוע חנחח
 קיזע ,זנוצו יפביא ךדםיךאנ רפן נוא תטן רעין ם^ופ ל# ונוכר

 :קילגנוא דפז$ײװצ רפך .ןמא וניט^ הרהמב קדצ ל#וג םפד זמי
 זפךוח ןיא גאט ןפטנפנן םעך םאל ,ןהעשיג זעךוח םפך ןיא זנוא טאה

 • רמנוא ףיוא תול^זד עניך טיןנ טךע^אלא? לטב ךלמ רצתכוב;טאה
 םאך ,ןיךאי עךעזןוא וצ זיא ײוו,ז?וא ױא ײ־ח )םילשורן טא^ ןיורק
 ןפוט םחך זיא״/פאקרעזנוא ןופ ןיוךר יך ןעראװיג ןפמונינ וצ זיא םע
 לאז ת״יונדר יךל? ,ןיטםאפ תיןעגכ ןײא נאט םעך ןיא רהא;עלא רימ

 ♦דנאלרעזןואוצזןוא ןירעןךמוא נוא ןעמיךאב רעך זנוא ףיואךיז
 טאה זעךוח קא גאט ןטנעצרעפ םעךםאך ,קילגנוא רעםיורגא רעךױו
 ןײ/טנעךבךאפ רעהכאנ נוא םירוםי.עםיורג ןאטינ ןא אינפט> ןיא ןעמ
 זיב וצ ז (־זןםא ןט1ען דפלה)םלוע ל$ ונובר ,ןעךיא גיצםום טךעךנוה
 ןײדןיוזפקעןחע ? ןע;עךב'זנוא ףױא ןיךאצ םײרג ןײד ןעך,טעווגיבייא
 טא^ױילרך .זיתורנ$ לךמ לאךשל תא םיהלא הדפו טײךמיראב רעך
 ענײמ נוא ןאמ ןיימ ךיוא נוא ,תורצ עךעײז עלא ןום לאךשי קלאפ ןײך
 ןןדםיורג ןיםאגיג ףיורא טםאה ח יוו יוזא נוא ,ײז ןע^יװצ רעךניק
 םוצ זפךוח םעך ןיא ןךאװעג ןמוניג ױא ך תעב הבלמה י רתיקא ףױיא

 נואהםחו ןק ןײך ןיבפךזןוא יףיוא וטםלאז ױזא ,'טװרושחא'גינעך
 ',ןמאןיןמא׳ןפ^טםפלא וצ ,ןירפװ טבירעג ףיוא לאז לזמי רעזנוא

 ״ י יזיצר דװ־ןב
 ;.׳־; .ימ םיםן ים נוא ןו־צך יהן םעך קמ טגאן רעדכאנ

 ' .(תונחת עגיד׳םישדח עלא ךאנ) טײטשי רעטייוו

 ־ םטלא חשיעם ,
 זיא םאון ,ודךומ רעך וצ עביל עיז;אנ יך נוא ,ןעןנראק,ןיזו טליפש קם זא טנייזנען
 ץרעי?ל5 ערעױיא ןים ןעבילבע; זניא זןו טלאװענ םיאןרע יך דןאך ןיבאה שאך
 ערעזמא םאזו חךןןהה יך ניאי,השיחיכ חךות רפייז ןיםךאןו קעװא׳ןילאן׳ ןיךיא
 ןעג־יעל ווךומ יד וצ טאהע;ןיבאה ןיךעטל? ץיז ןעה טאוו ,םעקינװעטיאק- ןירעיו ניא
 ױ םיוא ײנ קננײי^ ,טבע; עצנאנ ריא םיאנוט* ױ יןי י טעןועטאלענ בא םעד םיז?
 נוא ןיטןאק חז ט?ע^ עצנאנ ױ קיריצ זיטראןן ױ ןעם טאה קעןיא ןעגײז
 טי; ל־יום ןיא ןען? ליײ חךומ מךאו;א ניא ץאטשיט ןירעטניא טניילענ רעטנירא
 ײ1 טי? טאזו עךה רןי רעך ,ןעםע; זיא ,ןעמעל ןיא ןעלײי קמינענ רעטײוז
 ן׳טימ םקים רעך ױ; ניטבױ טכאםענ טייון יוו טעםא? א ןעטראק ױ הבונח ךאך
 קנישעג לאםא קןאוד תײד י סזנ םעקאן? עךעזגיא ײ־ן רעײט קינעג זךו'הך'*מ ױ
 טנאן רעך , םינ סעקאק קםיתנא דלאוג ׳יא י;יט'עלן* טקײענ קבאה יד זא ,ןרעטל?
 טאך,ילט> הליב ט;אן רעך נוא ילןי הןיכ ד ײ3 קבייל?רע? י*יױ יט תום?חניי
 יךד קהײל יד ױן םקים רעך קךען רעך עךקפיווניא'מ קיגיק עךנגן םא ,חרומ
 ממ זײז^ם א ןיננא!? לעןן ןין ר^ טמך ןיטיאק, ױ םי? םױא ןיבקן גיא

 י רי׳ ' ו (ודסלומו) י*.



 6בש זײר ץשטנעב םוצ .דנחת ־ 130
 - ״ •חמוזלױ ק5> טגאזםבש,עדוח^ךט^ע? קמ ןעין

 ןעליװ ־ועד.ןיױ.לאז םפ ,וניסוב^ימלאג ינימל^ ײ דן־י^למ ןיצל י,ךי
 יד ,ןיךעטלע ערעעיא ןופ טאג רעךיןױא טא;רגזקוא רך דאפ ־ , *
 ריך ראם לאז םפ נוא ,טבזע זעךוח םעך ןיקטקביזנוא ףיוא טםלא;
 ׳ םולשה ויעפ טבר ת#מ ןיטי תוכן רעך״ןיךעון; טנאמ ;רעך
 זעךוח םעד ןיא רע טאה חךא ׳זנ ןעברן<טשיגזיא רפ רעך/יא םאך
 יך טאך רפ םאך,הךותיך ןיךיא יך טימ ןירןה רעןיא ןעביוהיג ן$
 ןעלאי יי1 םאך רעמ ע^יךאונ נוא עפיט טגאזי; ייז.טאה נוא ,טנירעליג
 ךימ פאך ״ זןוא וצ זיא׳ײױג ,םלועילש ונובך ״ ןײג געוו ןיטלעךןיא
 ףי1א רםומ ןעגאז זנוא לאז ר? םאך ,אײבנ ןייןכ.טי; טמי * ןיבאה
 קו;נוא ,ןעזײו!געוג ןעטוג םעךזנוא לאז נוא םיישעמ עזײכ עךעזןוא
 םאיװ םיעשפו תונוענ םיאטס ערעזנוא ןעטכאךעך ןײ.לא ךין קוט ״ריג?
 ןא טוא טוט ׳ געוויעטכעךייך טמיךך ראפ נוא טגיךניזעג ןיבאך רימ
 םינפי רעזנוא איון ׳טךי ןיםײון רימ ׳טכךאפא נוא שינךעטי^א ןיפאס
 ראפ ךיז רימ ןילאך ואװ ,׳ עךנאש םייורג תמזדמ ןילעז^ש ראפ וצ
 רימ ןעלאז ,ןעפיולטנא ןירא^םיךג ןײךיןופרימןעלאזואװ ,ןיגךא^
 ןעלאז ׳ ןעטךאך ךיוא וטםיב ,ןעהילם ןאלאב טפולא טימ ךיוה ןמאג
 ןעלאז ,ןעטראך יןיוא וטםיב ׳ןײג רלפ רעך.ןופ שינעםיט רעך ןיא רימ
 דנא,ד ןײך ךיוא ןעטךאך ךימ טעוו״ןעמיװש ם.י ןופשינעפיט ןיא רימ
 טעו;שיתעטצניפ םאיך ׳ןיטכארט רימ לעװ.ךיא ןעךנוא^ןיםעךט
 עגילײסןיא טיייטש ׳ ןהעז טי; ךימ טסעך אוד סאך ןיקעך אוצ ךדל
 דף ראפ זיזןסיחעטםנ־ם ןיןלזךממ ךישס: אל ךשוחםגזיןעטםירש
 ונובר םתך .גיטלילי ריך ראפ״ זיא טכאני יך נואודעטהנים טלי טאג
 טסלא;וד ״ יןײלא ריך וצ רונ ןעפיול וצ ואװ טינ ךיא באס >םלוע לש

 . םםלא חשעפ •... "*;׳-׳י

 ליםױנ עךוקם לע לוזדמ תםןןוה.זי .טימ ןענקקג נוא שט םעך ןדןלאסשי .וצ ירפ
 ראסןישאון לי?ױן ניא הןונח ךאן ןיכאוו ,םעךןקלאהא גוא.םעך#ט?ע^א$ ןקלאהא
 יורם ענולק עךעי ף־יאך אןלא ,הךונח קשפ ןעונינעג יצ .רס שאהי עךךא; ייך נוא
 קטךאק; םעך ןעשארי יצ םיוא קהעז. ,ןעזנדאןך'ןוס 'עךדאי יד ןיןי .לזא ,טלענ
 ןעהיצ ןײ־צי ינייא ,ב־יטםו רףי ןוס ננא?ש> עךעזןוא שײך ױויםזײונ סאך םאןו ׳ח;ינך
 וניךכניטקיל לך םעך טאט#?א ביטוע רךי ןיא. סאךיהךומ יך שןילי7! ק?אך ןיךעוןל^
 דעטןיונ עםיורן יד ןיזע? י,חךומ רעך ן* ראפ נוא ,קםינענ זצ עךה ר^י רעך טאה
 תנונם יןו .,םױםם ענילייה עךנעןוא;,ץכאלאי^ םעך ןפיאלען'י? .זפא<ד יך
 ״קןייל;שאך ג*,פ$#חזמן? ,יייליל-יקז;**ןי^ן*8ןען ןעןימ?
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 התא יי)/.דבײעת ןײמ קמענ וצ םורא ןעגילײה ןײין ןךרפרטזע םי1א

 . םיהסר'נוא.דםזן'םימ לופ טםי? וד קך, ',סולםל הןרמו דםך גל
 ..ה^ןמ£,תונמסךזנואףױאבאמז י- י

 נוא ןיזפטנעב םצעי רך ראפ ןע$וק רימ ןעוו .םלוע לזע יןגובך
 ןופ גאט ןטנעצפופ םעל ןיא םאוו ״טבע״ זעךוחםעךןעגילײה ,
 םאךתוכז םעד זנוא קנײךינ !(ארמיוביד וצ הנועה זעאר זיא זעךוח םעך
 תטזב ,רעמיו־ב יך ןופ תוירפ ך ףיוא ןעביול ריך גאט םעך ןעוט רימ
 םיוא ןע^יאזי יין םאך ,רמיוב יך ןופ טכורפ יך טאג רעביל זעטנעג הז
 ערעײזךאיםגיטנײה ןעםקאווןעכאמ ןעלאזנוא ,גנואילב רעיױ ןעהיב
 קלאפ קך טיהאב דןױא׳נוא ,*ןי^נעמ םעך ןעקיווקרז? וצ תודפ
 םוו ך עלא > ןךאזע טינ יױלא] זעךויח םעך ןופ טלעק ך סאך לאךזעל
 ,טלעק איך ןום טיוט רעך ןענעגעגאיז טינ איױילאן געך ןיא ןיראם
 ראפ טינ ןעלאזײזםאך ,.געמ ןעביילג םעך ףיוא ןעךיפ יױטקלאז 5וא
 ךדןיואנוא /געוו ־ עטבעלזע. א ןיא יינשי טעך ךךוד ןיךעוו טךיא
 ןע״ךאבז םינ יך.לאז ,ןענעו יטאטזע ןיא םאװ רעךניק ענײלק עועידױ
 ,ןענעיךב יטינ טײקפאלזע'ןײא ויצ הלילח יױ לאז םע ,טלעךיד
 ןיביול וצ׳.תורפ יך ףיוא יתוכרב ליפ ןעכאמ ןילעװ רימ םאוו תוכןבו
 ןעבאה ןעלאז ירימ הבךב ןי׳יד ןעךיזע' וטיםלאז ,ןעמאנ ןעגיליך ןײך
 ♦ןוצךיהי ןכ,ןמא לאךזעי.לק ףיוא הלוא? ךינוא הבוט הסקךפ נוא םולכז

 װו םיםנ ימ נוא ןוצך יהן םער ןעמ טנאן רעהעאנ
 . _׳ . (תונח״ר נניד׳םישדח *לא ךאג) טײשן4>.רעטײוו

 ♦ןועאררךא ח׳ר ט^טנעג׳? ןעװ הנחה יך ןע? ט?אז רא; רובע קיא ןעוו
 גינעק > דהװ^ חקי אלן םינם אלױ אל רועא ןיךא דימענ טפזעמב יןל״מ
 אכ>ונ טינ זיא רפ ,טלעװ יך טלעטזעיג טכיך טימ טאה אך ירעך י'י'
 עניו טימ קדקךימ זיא נוא ,דחוזע יןײק טינ טמענ נוא ,םענייק םינפ .
 ןיזעקנעב רךא זעךוח.םעך טצע;ןעמוקרימי,ראךא ףיוא׳ םיקיךצ
 קביךאמשיג ה־ע וגיבר הכ>מ זיא זעךוח םעך'ןיא םאך ,ןעגילײה נוא

 ןױ* ידנש
 ליףו נוא ,טצנמ ןופ קהילן וצ ןא ןיוטי- לאי*״ ןחא ױו)רעדנעל עזןעראװ יד ץא (*•
 קךײ&י בא ףךאלמ םאװ תורשנק ך %עי הזציםח זינ הא (•נ ה ׳ניאי1 ־ ־
 ׳ףײלג דראי,ע?א טינ זיא תמפ ך קפ לײט עטקערג ך קג׳נאןע? ןױש טנז?זב
 טיןז^יסש ןופ דראןײוװז עטסךעך רעךףימאץוסיןיא,רהאיםעך :ופן־נעל; ,
 ר^עס נוא (יל ם*ד)ןושאך ר@׳עה ןעק קביוה ך נוא רעםיוביך ןיא ('־=*■״)ףב&׳ '

 <אי ײ י *,
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 רעםאונ ,לאז רע קגאל#י>ןײ$וע םעדיטאה ר$ םאון םפך רא$
 םםאה ת ױן וזא ,ןײטזע םוצ ןירײךרונ ט^ךאךעב זסאה רע ,ןיבע^
 ךאך המ ,גנונךעלא ןעמעג םעך ןום ןעלאי,ןיךיא יד.כ?,ןעמאבד םיא
 .ארובה ןויצך םעך ןאט לאן רן .דײך טקריוןיג םאך ןײ$זץא ףיוא
 ,הקכותו רקומ ירבך קקךיװםױןע} ףךאךןיזעקמא ףױא אטישפא
 ןעםראד םיא לאז׳מ זפף ,ןיםזעא יך טראה זיא ץראה ןך ולי^א ןעך
 רעהכאנ,םירוםי.םיא ףױא ןעננײרב טקײס םאך ,ןקעמשא זפים קנאלז?
 נוא״טכףאפ םיורגא זנוא טוט םורך .ה^וסית ןאט יטםרע רפ יטעיך
 רעזנואיןיא ןעטקארטפב םאך ךך ןןןוט רים ןעװ ,ןעמעננא זעי;ךעטיא
 ,ןאטיג ןעבאה י רימ םיעש? נוא םיא^ס נוא חזנוע ראםי םאון .ץךיאס
 דןאד זיא ,ןעווױ םינפ אשוניטינ ה״ע טבל הזןומ ט^אק וד ־זןאך הן?
 ינקט׳ץיוא ,דנךטימ לום ןעעךרין? םאוו ,זנוא ןעגען םיװע? ןױש

 .ןיראוןיןיטשיךאנראפ ןיענײ!ריםן ןעך,ז>,אױא ײונ ,ונלאונ ־,
 , ♦רךא ח״רב ונךעב בוט ץילסנ ה#ס

 לימיה ןום ןירעױט יך ףיוא ןיספ, נוא ונבר השמ ףיוא ײטש םרמ
 טצע; ןעוט רימ םאך תושקבו תולםת עךעדנוא' ץזאליוצנײרא 1
 טעשאפינ י;.טסאה וד םאװ (לאךזעל יך)ףאש ענײךהעז נוא ,ןיטעב
 ןעײטש ײז. , ןעטילעג רעצ ליפ ײן.ןום טםאה נוא ,רבךן? רעך ןיא
 ןיךעךאפ נוא ,טימנך קבאךבוצא נוא ץךאה רעמיבאיטימ טצעי
 יכלמי יןלמ םעך ןיטיעב ןיגעװ טרעײז ןום טםלאז וד סאך ריך יןופ
 וצירךא שךוח םפך ןישטנעב זנואיליא; דע םאך ,.ד״בקה םיכלמה
 יךנוא יםימחרןופ ןיךעיוט 'יךי ןעניםע זנוא לאן נוא , ןיטוג םעלא
 ןום נוא דנװיג ןופ נוא ןיבעל ןופ ןיךעיוט'יך נוא ,ןס ןום ןירפיוט
 ודצוא תא ףל ׳ה חתפױ טײטש קוםפ ןיא ױו ױזא ,התלצה נוא ה^תפ
 טאג לאז םעלא םאךי/רצוא ןיטוג ןי1 ןעניפע ריך טעװ טאך,(בוט'ה
 זנוא ןעריפ םיורא ןעװיג םילשא טזיב וד םאך ,חמז ןײך ןיגעזן ןא^
 זנוא ןבעיגיג נוא .יניס יגךאך םעך אוצ זנוא טנעהענךינוא םתצמ ןום
 טאהיג ט?אה נוא ,תוצמ ענילײך יך זנוא ןענךעל' הךות עגילײיך ך

 חיו. יײ״ • - ־.״•• ״ר־ ״
 זיא רהא; ןעטפניפ םעך מא קטךעפ םאך ןיסע .םןל^ורן ןייןכ ןעךיפ

 םעד נוא ינש ר>עס נוא ןישיאך ךןשמ ןעטיךך םעך נוא ,ינ# ר&מןןס ת8יחקב
 ,ינע, רשעמ נוא ןושאך ר|עעם ןעטםןרען י;ע ר$עס נוא ןושיאך רןןיעס זיא רהאי
 טײבךא הטיס^י זיא רהא;ןיסעב!סנך םעך רעוןןײונ יוזא גוא ,(םי3 *טחא יין
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 ײפסא-ד טנדנדין ןיבאך ןיךוי ד ןפי) ״יסרט ;וא דין? ליפ זנוא חפ
 לס ראפ ׳טענ־נוא טצעי ףיוא ײסשי ױזא י,ןיטעןינ טא) ײז ראפ
 ,ןיקטנעכ טצעי ןעוט רימ םאו) ,רךא זע׳ךוח רעך םאך /לזןדשל
 טאה תוכן ןײך בילוצימ וזאנוא,ה״בטאג ןופ ןיךעון טשטנעביג לאז
 ףיוא טצפי רע לאזױזאצמייד ןופ ןמםעך ןעניגעך טכאמיג ת״ישה
 םוא ,קרעוו עךעזנוא ע>א ןיא הךלצה נוא הקךב עפזע׳ןענעגעך זנוא
 נוא ,קמ^רנ^ךיפךאך טין #יט ןדמעךפ ןײק.ויצ הלילחן ןעלאזריס
 עךעןןוא״ךיוא נוא ,טיןלטאז טימ תורצוא עךעזנוא ןיךעוו לוםיל^ז םן

 .ןמא ,הכךב םנ^אג טימ ןירעװ לופ״ןעלאז דנעה

 יון םיסנ השעם^ יט נוא ןויצך ןךי םען ןעמ טגא; רעהןאנ ־
 ♦ (תוגחת עעד׳םישדח עלא ךאנ) טײ@^ רע^ײינ ' ־ ״

 ♦ קןאן חןחז? ױ ק? לאן רדא *דיח טוןמען׳קקו)
 ^םאך ףיוא ןנ>9 טגא; ינז^ דךא טטינעב׳ם קוו ךיוא •׳ ׳.־

 נוא רע^ימךאב רעך טאג ,דאמ אצמנ תורצב הךזפ ןונח;ו םוחך לא
 ,ןנוםעי)ףליה ןײא וצ וטםךעװ דײלי ןיא אך רעך י ,רעגילעזטיל
 טםאהוד ׳רךא זעךוח םעך ןעגילײה נוא ןעשטקן טצעי ןעטוקרי9
 דיוהיס יכךרקיךרוד קלאפ ע]יליןד ןײך וצ רעךנואװ יןאסד םיא ןיא
 ראקוצ ןענאטשיג ףױא זיא עישרה ןמך ןעוו ,הכלמה רןרפא נוא
 עךן לאך^י קלא? זײד ןעךיל ראפ ןיכאמ נוא ןענעתאמ ׳ ק.גילי¥י
 ״טײקמיךאברעךםיתג ןײךטימ וד נוא ,ןײלק זיב םיתג ןום םהךךא
 ת קך ,ןעםאךז^ק טינ רעבא ןןרעךש רעביא רונ ןאטיג ײן.וטםאה
 ןעךיא ד קע נוא םײל ןום המיתה א טימ הךיזג יך תמתחי^ טםאך
 םיעיוןױמ טלע^שי^ ײז.וטםאך ,ןאזפי) הךושת ריך ראפ קבאה
 ײןםאך ,הבלמהרקםאו יךוהלה יכךךמ ,הך^ רעךןופ םיליצמו
 ןענײתעךניק עניךטימ עישךה ןמך נוא .ןעווינ לטבמ הךיזניךןעבאך
 רעך ,םלוע ל$ ונובך דןױא ױזא ,ןיךאוויג ןעננאהיןהילך רעך ףיוא
 םעך ז;וא ףי1א זענעך נוא ,ןיגעןו תוכן רעײן. 'ןופ טעביג רעזנוא וצ
 עןײזטינןה״רי ךלמ םעךןופ ןזךאה םעךןיא ביג נוא ,יקטוג ויצ שךוח

 ןויצ ירעש
 גא9 רעטקיפ^ענא ןײ] ףלאל םחן תור? ילנוא ,רעדלע§> ד טי;ראן קם .
 ד ז# ,רעקיוב יל ראע ה^ה זו;אר ,קמעלא גצ רקפה זיא ט^קאװסע סאון
 הזן^זןראפטהילןען ןעןא׳ך םאװ תור§ ־,קבעג טיכ תורלעס ןײק קןן ף־ןאל
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 זפײ(רמיר>זב רעך ןײד ךרײ ןאן דםך מואטימ ןעלאז יךםאךםירו?
 ♦ זמ? /ידעפמ ם׳ןמזד ןיןאה ןעעאז םיךיםלזכ ם׳ןפןד נואמײצ ע^

 ימ םיםנ ימ נוא ןוצר י/לן םעך ןע9 טנאןי רעהןא} י
 .תטחת עעד׳םישרח עלא ךאנ) טײטש ךעטײן)

 ; . - .סאך ןעה טנאן םיךופ קם גע^ ד ןיא -

 תוכז םעד העז.נוא למיה ןום קילב טאג רעב*ל ׳ הארו םןמעמ ןטבײז
 םיורא דנאה רעײז ןום זמײג הקדצילים ,ןעךיא עןיל ענייד ןופ ־"־ •
 ןענײז_נוא יןאנגעמראם ןױז דןאנרעםילטיא ,םיךופ ןופגאטםעךןיא

 םױקמ לאזםע ׳ םלוע לזע ונובך ,םינױבאל תונתמ ןופ הוצמ יד םייקמ
 ןױצ)הקדצב היבשן הךפת טפזעמב ןויצ קוםפ רך זנוא יףיוא קךעזן

 ןופ תוכן םעך ךךוד םינעקגײםיג עךיא ןום ןיךעוו 'טזײליגםיוא טעוו
 ,דניז ערעזנוא ףױאהחילםא ןײז לאז הקךצ ןופ הוךמ יך נוא (הקךצ
 ןײך)קורפ 'ה(רדצב ךיטחו.רצאנךכובנ וצ יטגאזיג טיאך לאינךיווױזא
 זנוא ביגראם ,(ןיןייל םױא הקךצי יןים הוצמ רעך טימ וטפלאז י דנך

 ןופ הוצמ רעך ןום תוכן םעך בילוצ ׳דנין עךעזנוא םלועילזעונובר
 .ןמא ׳ונימ;ב הרחממ תול;ןופ ןיךעך טןײלע^ םױא ן'עלא;רימ נואה(ךךצ

 -.*> ה.;ודת ױ קי? טנ;אן ןםינשךוח שאר טשנעב/מ ןעון׳' י ־ ;־
 ׳רפסמ ןיאדע. תואלםנן םיםנ ךרה ןיא.דע_תול1ד? השוע םוחך לא
 וצ טיינ ראג טײק_םיורג טוט אך רעך׳ רעטאן רעגידמעראב רעך
 טצעי.ןעמוקרימ'׳לאצ ןײא ןא רעדנואיװ נוא םיםנ ׳ןיךעלק רעך
 וטםאה שךוח םעךןיא םאך׳ןםינ שךויח םעך ןעגילײה נוא ןישטנעב
 ףיויא שנעב /רעךנואװ עםיורג נוא ןאטיגםיםנ לים טאג רעןילי זנוא
 עלא ןופ ןיךעװ וצ יטזײלךע ןייז הכוז ןילאזרימ ,ןםינשךוח םעך זנוא
 נוא ׳ םןךצמ ןום לאךשן קלאם ןײיך טןײלרעטםאהוד יװױזאגנץריךך
 הךיש ריר ראפ ןעבאה ןעךיא יך נוא '׳ ןיטלאפשיג םנםעך ױןטםאה
 ןעלאז רימ / ןיןײל םיוא זנוא וטסלאז םלוע לש ונובך יןיוא י״וזא ,טגאמ
 זנוא טימ טםעװ וד םאװ תואלםנו י םיםנ יך ףיוא ריך ראפ הךיש .קגאן

 .הױללך ריש םע;י>א ריך וצ קגא;ןעלאז רימ נוא ,ןאט -

 ןױצירעש
 םוצ ףד קנעכעך ט?ש? רשנן הוקיך קניךא? םוצ ףיז ןענעבעך ט;שב רןןינן

 .דהא; ןעגױ׳^ניןג - ףאל ןעהיל־ו םאװ יד. נוא ,רהאי,
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 ע.ךימ ד הפז.מא ׳ טאן רעניל קגיוא ענײר ןיפע .זזאדי דןיניע ח|3?
 ןעטלאה דעךוצ ןיבאה יין עךיס לי9ימ ׳קלאפ ר$ײט ןיד ןיפ .
 םיוא׳ןםי? שד.וח םעד ןיא ןאט יצ ןיטאביג ײןטםאה ת םאוו תוצמעזד
 געט ןעביז עלא תוצמ ןי?ע נוא ,ביטיע רפ־״ז ןופ ץמס םעך.ןעגפא־כ
 שינעגנייא ך תמחמ ,ןא ך.טמוק םע ירעװזץ נוא םיורג יון ׳ חספ ןופ
 ענײדי ןעטיה נוא לעםאב ןײד ןיטלאה ך רעבא ׳חםנרפ ר?ך.ןום
 נוא ,ןיךוי עלא וצ היבךבו עםש א קיש טאג רעביל םתך ,תוצמ
 טין חלילק ןיילאז רימ זא ,טףלגיךײה ןײד טימ ןיטיה זנוא טםלאז
 רע^ילײה רעד זנוא לאזםע נוא ,חשפ םוא ץמח רוםיא ןיא ןיךעמ לש?ן
 ןעםךאך טינ ״הלילח ןילאז רימ נוא ,ןעמוקנא גנירג חםפ ט״וי
 נוא ןענעק.ןעלא(רימ זנוא ףלעהנוא .םךו,רשבתנתמיוצ ןעמוקנא
 טימ ןעבאה ךיוא ןעלאז ך םיתב ילעב ענעלאםיג יך ןע^יטש ןילעװ
 טמעשראפ טין ךיוא ןילאז ך. ,ןכאמ וצ בוט םױ ןעגילייק םעך םאמ

 '.■■׳•=־־*• .־- ■ :״׳ןמא ,חרעיי - ־ •
 ןםינ שךוח םעך ןישטנע? טצעי.ןעוט רימ ןעמ. ,םלוע לש ונובך
 ןיםוריגנא טךעװי יס םיאימ '׳טױי םעך רימ ןעטלאה םיא ןיא סאװ
 רע ןעוןי״לאךשל ןופ רעזײה יך טפיהיגרעביא טאה טאג םאך״חםפ״
 / םיךוכבי ערעךןיטיוטיאוצ ם.יךצמ דנאל ןיא קגנאני^ רעביא זיא
 םעך ןוםיטולב םעךטימ ןעךיט יך ןום תוזוזמ יך ײביןעבאה ןייךױ נוא
 טאהיג טינ הטילזץ ןײק תיחזעמ רעך. טאהי ,טךימזץיג' חספ ןבךי
 עלא ןיא ןעײרשנא וטםלאז יוזא ,ןיךוי א ןופ בוטש ןיא ןךוצ ןײךא
 רעזיהעךעזנואיןופןעךיטיך וצ ןעמוק טינ ןעלאזךםאך ,םיתיחשוס
 נוא ,רעךניק םךניק דנוא רעךניק עךעז^וא נוא ןיךױ זנוא ןאטוצ זייב
 נוא ;ןעזײב םעלא ןום ןייז ליצמי וטםליאז י,דניזעג זיוה יעצנאג רעזנוא
 וצ קא טסאךית ױו יװא >שךוח קגיטנײה קזײלךעך זנוא טםלאז
 ץטצעל םעך ןךײלרעך יןײא לעון דןיא ,'׳וגו םכתא יתלא^'ןק טגאזיג

 ! • ןמא ׳ינימלבהךהמב .לאמ ןיסשךע םעך ףן ױוא ,לאם * -
 . .. ױו םיסנ ה?ך?ש ים נואק׳צך יהלםעך קם־ טגאן רעהבאן

 ' •(תטחת עעד׳םישדח עלא ך#נ) רעטײדן

 ״ . יהןחןו ך ןעגאן ןעז? לא| ריא חיר שטיטנעקם קװ
 םאון ,.רעטאם דעגלמעדאברפך ,לאךשל ומפב רסובה םימךךה כא
 טצנמןעסץגרימ ןעמ /לצךשלקלאפ ןך טלײעךעםיוא טא״^ ״
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 .שךוח םעד ןיא םאך ,ר;א שךוח םעד ןעגילײה מא ןישטנעןוצ
 מא .ריך רא? קלאפ עזפבילעג ןײא ןיי] וצ ןעןיוהיגנא רימ ןעבאה
 וטפלאז יוזא ,ןיבעגינתיוע ןעגילײה ןעביל םעך זנוא םםאה ח
 תוכזי םעך ךךוד נוא ,תןש ק;ילײ.ך רעזנוא ןום תוכן םעךןעקנײדך
 קשטנעב טכייל ןוםהוצן? יך ןיבעגיג רעבײוו'ז;וא טםאה ודיםאוו
 ןײז ליצמ זנואטםלאז נוא ,לזזנ רעןנוא ןירעון טכײסרעך לא] ,הטודכו
 יןךוד שךוח ־ םעך ןיא ןעםוקךאם ןעןעק םאו;ןיטףיםאלש עלא ןום
 יןד ןילאזךירעטפװ יךזא,טלעמשױ ןײא טםאה וד םאןו עבט רעך
 קיש נוא ,ןא טמוק רעמוז רעך נוא קעװא טףג רעטניון רעד ,ןיטײב
 טאג ךיא ,וןא?ור ׳ה יגא טײטש הךיות רעך ןיא ױןי ׳ האוםך א זנוא

 י ־י * .ןמא ,ןילײמ ךיך לעך■
 םאך ,ר;א שךוח םעך ןישטנען טןעל ןעמוקרימ״םלוע לש
 ןעמונעג םיורא םירצמ ןופ ןידוי יך טסאיה וד ןעוו טײצ רעך ןיא
 .למיה ןופ ןמ םעך ןענעגעך ןעביוהיגנא ר;א שךוח םעך ןיא ײזוטםאה
 ןיםאשעב זיא םאװ רעסאוו טימ ןע;;הב א נוא ,ה״ע ונבך השמ תוכןב
 יןאנ רע זיא ,תושמשה ןיב גאטײים ,תישארן ימי.תשש ןיא ןעךאווינ
 םעד ןום (חיםשא יײ םליקײקינ ךיז םאח ייע)רןךמ רעך ןיא ןיךױ יך ןעגנאגי;
 קנײךיג טצעל. ,םולשה הילע^האיבנה ם';ךמ תוכזב ,ןא ר;א שךוח
 טיימ טגאזיג הךיש ריך ראק טאה יז םאוו ,יתוכז ריא טאגרעיהל זנוא
 ןיא יון ייוזא ,קגנאגיג ם;םעך םיוא ןעניױ ןיךוי יך ןעװ ,רעבײװ ייך

 הך;ב ףתה תא 'ןירהא תוחא האיבנה ם;ךמ תקתו. •,טײטש קוספ
 ורישם;דב םהל ןפתו ,תולוהמבו םיפתביסיךסא םישנהלקיןאצתנ

 רעטםעןויש ף האיבנה ם;רמ .ם;בהמך יובכורןםום האג האג ין ׳הל
 םררא קנײז םפ נוא ',דנאהי ריא ןיא קיופ םעך קמוניג טאה ןדהא ןופ
 ם;רמ נוא .רמ> ילב נויא ןיקרפ טימ ריא ךאנ רעבײװ עלא קגנאגיג

 ןאטיג טאה רפ.ןעך ,טאג ןעביל םעך וצ טגןיז טגאזיג ייז וצ טאן
 רפ״טאה רעטײך עךעײז טימ םיךצמ ןופ דךעפ ף ,םיםנ עןיורג
 ןעגאזוצ ןײז הכוז רימיקלאז יוזא נוא ,םךןעפיט םעך.ןיא קפךאמיג
 נוא ״ןעןוק טעוו סי^מ קװ ,תוינןרךצ םישװ םיקףצ עלא טי$ הריש

 . * ןמא ,וני£לה.הךסמב תור? עלא ןופ זנוא זײלךע.
 עהור ןײך ןופ ףיוא ײטש ,האיבנה םץומ ךך קעווךעך,אנ יךרועתח
 שודןיס םיכלמס יכלמי ךלמ םעךראפ ךך לע$ש ,מי ■.־.*■ 5 *

 מלי * ■׳ ־ *' ׳•׳ ■ •'-• ׳ ■
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 קא קןאס ת^הד זנוא ףי1א לאז רע זא ״םיאןום טען נוא ,ה״ב
 יון ױזאי/זײםזע רעזנואיגונע^ קןא.ל קלאז״רימ ,ר;א זעךוח םעך
 רעךורב ןײך יתוכזב ןמ םעך טיימ ןיךױ יך טןײםשיג טאהי ת״ישה
 ןעלאז ריס זא ,ןיגעװ תוכן ןײד ןופ רעםאװ םענורב םעך נוא ,השמ
 ןעלאז רימ זא ,זיא ךריע רעך נוא-,ןירעװ טמייראי ראביטינ הלילח
 קניךןיךױ יך יװ יוזא ,דניז עךעמוא עלא' ןופ ןירעװ טגינײריג
 רבדמ רעד ןיא קניך ײן. קונ ,שךוח םעיך.ןיא ןיךאװיג טגינײךיג
 חא ךרבו דןמע תא ׳ה העישיוה .הךוית יך ןײז לבק.מ ןעגןאגיג
 רעך נוא (הלחנ ןײך שטנעב נוא ,קלאפ ןײך טאג ףלעזד ,ךתלהנ
 ,םינבלע באיםחרכײז״ףיוא ךיז םיךאברעך נוא ׳ לזמ רעײז בײה
 נוא /רעךניןך ענײז יףיוא ןעמיראברע ךיזיטויט רעטאפ א ױן יוזא
 ,לזןע נוא״)דנוזיג נוא - ןיבעל .םיצ י '־ךא שךוח םעך זנוא־ שט־נעב

 ״ - ״ןמא ,המב נוא . * ך י*
 ; י הו םי?}ימ נוא ץצרד?,םעך ןעט טןאן ךעהלא; ;:

 .(תונחת עגידװישדח עלא ךאנ) טײט$ רע^ײױ

 .םאך ןעמ טנאן ץוים ח״ר ט^טנעב׳ז? ןעוו

 וצ טנײשרעםםאה וד ע״שבר ,ינים רה לע ךדובכ ןנעב תילגנ ןףתא
 יך ײז טסיאך נוא ,יניס גךאב םעד.ףיוא לאךשי קלאפ ןײך .1 ״
 רימ סאװ',ןויס שךוח ןיא גאט ןיטםכעז םעדיןיבעגיג הך־וה עגילײק
 םעךזנוא קנײדיג טאג־רעביל םחך ','ןגילײך נוא ןישטנעבטצע;ןע^וק
 דימ נוא ,קוויגלבקמהךות עכילײה עביל ןײד ןי?אהר'ימ םאןז תוכז
 וצ טןיב ודךעול רעןאו ,־קלאפ עטבילע^א' ןעראװיג.ריך ןענײז
 טלאװיג םינ הךות קיך יף.־ ןעבאה ,קגנאגיג ן׳ושעיטימ ן׳לאעמיזןל
 •רע,נוא ,זגוא שמקב נוא תוכז םעך יזג-וא ןאמרעךםתך ,ק§ענ
 ןיטלאה ןילאי1ײז.םוא ,הך1ת רעךיוצ ןיגרא יך רעךני׳ר"עךעזנוא טכײל

 ט?ע;קניךרימ ןעך ,ןגוא רעביא ךךםיךאברע״גוא .,ת־וצמ עגײד
 קעווא געןן ע^ײויא ןיא״ זיא ןאב ריא.-םאװ השא ןײא וציקכילגינ
 ד ,ןײפ ןיא נוא טײקובדא ןיא טזאליג רעביא ריא טא״ך נוא ׳טמי,רעג
 רעך םעװלןמריא נוא ,ןמ\ר טעמ ןא© ריא זא גאט עלא קפאהטומ
 יןד םםאה ת םגך ,לאךשי קלאפי ןײך ריב ךיוא וזא ,קךעמ קןיײ
 תן?לא קיא יון קןילגינ טצע;ןענײז רימ ןוא זגוא ןופ טךעטידנרעל
 סוא יח טסעזן ת זא ,טאג ירעןיל רך וצ ק§אה רינ? רעןא^דמ
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 ױזא ״ד§ לא ה^זנוא טינ? ןיךײך דעךיװ טםעון ת נוא ,זנוא וצ ןירע(ל
 ןנן.יוב טיהעוות נוא ,יניו? ו>ראנ םעך ףיוא זסעךיג זנוא טין? טסאה וד יון

 ןייך ןופיטייקגײזע ד ניא '׳דלאנ נוא יןיג םילזעיורי טא^שלחקןײך
 ןילא; רים םאך ןפיוב זנוא .יוטםלאז ,שך,רמה תיב םעך ,ןאלצא;
 ע;ילרמירם יך ןיא אךו תודומדק םינופכו ,לאמא איון ןעניך רלױן ריך

 , ♦הל^ןסא ׳ זױהא; ׳-־-׳•;
 עװיך ראס בוטץילמ א יךנוא ל^דד ןיא ףיחא ײגוהךותהרוקן
 לעםיון םימלועה ןובך םעך ראם ןא§תעךנוא ,לארופן רעדני(ר ־ * ;
 ןןיםשךוחןיא ןיגעװטנײד ןום ןיראוויג ןיע^אןואם ײז ןום ױא םפ טולב
 לעפיװ נוא ,קמוקעגמוא םשה שודןר ףיוא ןענײז םיקיךצ ליפיוו נוא
 םרעטומ רעךףיוא ד. מאה ןע^ םאוו ,רעךניק פנײלק ןופ טולב

 יךיןילעזפש וצ ראפ דןילגפ^ טינ ױא םק םאוו ,טיוטיג ט?ורב
 ױא םאך ׳נוא ,טאהיג ןיטײצ ענע;ןיא קבאה רימ םאוו ןיגא^ײןן
 ןע^ילײך םעך ןיך ללהמ זפלאךיג טינ ןעבאה יךלײונ ,ןךעוויג םלא

 וטםךעהיג םחך ,ןיצעןיגעריא ןירעטשךאפ נוא ,הךות רעךןוים תירב
 ןיכילגױ לאז םפי םאךת־ובפה אםב םפל ראפ תוכן םפך ןפנאק רפך וצ
 ןענןיךפש טגעלפ ןפ$> םאוו תונברקך ןום טולביךױן׳טולביךןיך
 יךייןיןעןן'ןוםיוט י,ןבר תיב לש תוקונית ןעמל הישפ ,סבזן? םעךףיוא
 נוא ,הךות עגילײהןײדרךה ןיא ןענרעל אײזםאך ,רעךױק ענײלק

 עטוג ןײז הכוז ןעלאז רימ זא ,ןװם שךוח םעך זנוא ףיוא שטנעב
 פךיל ןיד וצ ןיױ לרגמ ןענעק יך.ןעלאז,רי£}נוא /ןיכאך וצ׳ רעךניק

 ♦ ןמא ימאנן .םיכוט םישעמ וצ נוא הךות '.־
 יװ םיסנ ה!ע^ש ימ נוא ןוצך יזױ םעך קמ טגאז רעהעאג .//

 :־*-־ •(ת־טחת עגיד׳םייהןח עלא ךאנ) רעטיױ) * ; .־ *,

 .ןעגאן ה;חח יךקק לאן װמתח׳ר טמיקנעב׳מ ןעוו ■:/.״
 רעה נוא ״ןיטלפךעלא ןום רעה ז םינודאה ינחאו.םימלועך ץן^ף
 נוא״ ןישטנעב טצגױ ריך ראם ןעמ.וןר רימ )ןירע-ד פלא רעכיא י ־״
 שךוח .שאר גאט ןידפךגא םעך ןיא םאך זומןר שךזיחי םעך ןפגילײה

 םפ ,ןךהאיזיג קי־ממ ףסוי ןהוז ןרפײט ריא להך רעטומ רעזןוא טאד
 •רעך לא;םפ םאך ,טאן רעזתא טאג ריך רא§ יעלימ דעך 'ןײ1 לאז
 חיזןיוזא״להךרעטומרעזנואןוםתוכזרעךזנואףיוא ןדפװטקעך
 ך םאן ,ןעטילפ^ רעצ םיו־מ טאה יז ןעװ ,טפןיג דיזן טךפהיג םםאל



 ע ,; ,ר ,זומת ח׳ר ןישטנעב םוצ הנחת ד
 / ףםוי חי 'ןירעײמ א ריא טםא׳ל נוא זפא׳ליג רעךתןה ןףך טא׳ל
 רעךניק.חר- זע5אה םאון ע.% יך ןום םעבי? םאך ןירעהוצ וטסלאץװא
 ףהיייךיוזא רךנןרעטוג ןיזאק וצ ןיךעךםנא^ךעך ן?א;ךםאך,טין
 ןום ןירעװ ןעזןטי;וצ טי;ןעלאז רעךניק עךעזנוא רבא ,קךצה
 רעטאפ רעזנוא יוו וזא ,ןהעז הלודג.סיורג יין.ןום ןעייאז רימ נוא/זנוא
 נוא ]קיךצה ףםױ ןהוז ןײז ןום הלודג םיורג ןהעז;ג עךנ? םא טאה בקענ

 .גיבײאי זיב הלודג רעײז ןירעך טךעטש ראם טין לאז םע.
 ןיקיורג םעך ײב ןענאטשיג ײג זיאקיךצה ףםויי ײי יױא טא^ רענילײה
 ,טעךיג ןא םיא טאה (ײי* ם׳י*יפופ)ןיהטךיוו ןײז םאוו ןויןן ? *
 אזא ןיא גוא (י־״קגיגיה ײנער יד ןיא) שנעמרעגנױא ןעװיג זיא רע םג׳ך
 םאה רע)עןלימא? ןײז ןופ טרעטײװ רעך נוא םילצמ יװ טאמילק ןיםײןל

 ר״הצי םעך.טגיױנ רע טא׳ך ךאך נוא (קײי״ ײ *׳אײיג םינ םלנײק יאם ךיי
 הזעובטאהיגטיאהרפ׳לײװביטכיצנואןײר.ןיבילנגיגזיאנואתונן ןופ
 וטםלאז טאג רעבילי יוזא ,ךא1 עכיללנעי? אזא ןא^י וצ ריך רא£>
 ןום טזיירעפ״ןענײ!םאװ יך טרםבו רעטכעטנוא ןדערעזנוא ןעםלעה
 ,םודעמוא טפעזיוד םאל ריך רא? ה^וב ןיבא׳ל ןלאזיךי׳םײה רעיןן
 ןעלאז ינוא ,תונז ןום הךבע עגיצומש יך ןיא ןיקעלפךא? טינ ךיז נוא
 קידצה ףםוי תוכזבו ,גיטכיצ נוא ןײרןיבעל עךנ? ירעײז זיב ןיבײל?
 תוכךיז לים טימ כקעי רעטאפ קין ןום ןעך^װיג טצלעביג זיא ר? םאװ
 םעמרע םאװ ־לײם ץי?)דנאל ןיך טשנעבינ ונבךהשמ'טאל רעהכא;גוא
 ךיוא זנוא וטםלאז ייוזא ,םענעטערי;םיורג טד? (לאישי ח* חי זימענ
 הלילח ילאז רעךלעםיך ןום ה^ובתייך זא /זעדוח םעך ןיא ןיזעטנעב
 טינ ײז הלילך לא;גיךעשײ׳ך ןײק_נוא ,ץיק ןום ןרעװ טנעךב ראם 'טיין
 ערעזנוא לים רעך (עק־ק וניןןקא אלע) םלוע לזע ונובך /ןיהע בא
 ןײז טינ הלילח לאז םנ7,דנאה עטשנעביג ןײך ןום'טעז טימ תורצויא

 הכךב ןײל ןירעװ םױקמ זנוא ןיאי לאזםע,תורקי.ןײק_ נוא רעגנוהןיײק
 הנחנװ טײצ רעךןיא ןיגעך ןייעג לעלךיא (םתעב םבימשלייעןתנו)
 (וךפ ןתל הךשה ץעע טקורם עךיא קבע^ טעע דרעי יך (הן?ובן ץרא׳ל
 ןיבעג ןילעװ (יעמײב דלאײייר)יקךםיינליא יך וליםא •רעמיוב עלא שא .
 .ן^,טקאש?יל טיה ןעניד וצ רילגיהור ןיע ןעלאזי ריןכדכב,ט?וךנ

 //םיםנ <ד4ביעש ימנוא ןוצךיהן םעך קןן טןאן דממאנ ״.
 •־ ■■׳.־ י*׳י !*■*(חונחח עגף׳סישרח קלא ןאג) טייןןןן* רעטײ? איז) *' ;



 בא םחנמ ח׳ר ץשטנעב םוצ הנחת ײ 14ס
 .םאן* ןעק טגאן בא םחנמ חױ טצינעק׳מ ןעוו

 קלאפ ןײך.רימ םאןזזמן לפיה ןופ רעטאפ ,ונלכ ףמ? אנ טבד
 ןיטפײךט זנוא טפלאז וד םאך .יןיך ןיטעכ נוא ן$ײ$וע לאךזעי י'״
 ןענייז ייז רע^יא םאך דנך ערעזנוא ביג ראפ נוא ״ רעטאפייאייוו יוזא
 דךע רעזנוא ןופ נוא ,ןעךאװיג״ןעכירטרעפ דנאל רעןנוא ןופריפ
 םעד ןיא זיא (שךקמה תיבו יגנוניואװ ירגילייק ןײד נוא ,טרעטײװ רעך
 זיא 'ײװ׳ונשפנל ױאו ונל ױא'.ןיךאווינ טנעךן ראפ בא םזונמ שךוח
 ןעראװיג ןעמוני;וצ זיא םע ןעך ׳ תושםנ ׳ערעונוא וצ זיאײווינוא זנוא
 רעיםאװ ׳ שךקמה תיב רעך זיא םאך )ןעןױא עךעזנוא ןופטכילייך
 זין< ,ןנאטזעיג זיא רע ןעװ ךיוא ׳ דנין עךעזנוא ףיוא ןיבעןראפ טגעלם
 טין ןעקײלג ןײ] זיא םעפאךבוטםױאיוזא ןעװין שךוח םעך ןיא
 ׳ ןײןןין נוא ירעיורט טימ לופ ראנ זנוא וצ רע זיא טצע;רעבא ,'ןעװיל

 קעװא זנוא ןופ זיא םע סאװ הלודג יך ןעקנײדאב ךיז ןעוט רימ ןעך
 ראם נוא ׳ ןױצ ןום רעמא;םעך וצ רעהיז טאל ירעביל ״ ןעראוויג ןעמוניג
 ץךאזלרעטיבא טימ׳טוט יןםאװ ״םןלשור;ןום ײרשעג םאך יםענ
 יוזא ׳טנעיךב ראפ רעײפ טינ? ין טפאיך ודיװױזאינוא. ,ןעגאלק
 הל הלהא יןאןטײטש קוםפ ןיא יװוזאי ,רעײפ טימןפיוביןוטםלאן
 דייךך ןענײ2 םאך)םילשורי וצןײזלעװ ךיא׳ביבםשא יתמוח ײ םואן
 רעךטאג ו׳טפיב טביוליג ,םוירא נוא םהא רפײפ ןצנ רעיומ א(טאן ןום

 .ןמא ,םןלשוך ןום ךמוב רעך נוא ,ןױ$ ןופ רעטפײדפ
 אױ? םיסג השע^ ימ נוא ןוצך יהן םעך קם טנאן רעהקאל .

 ,(תרגזרת עגיד׳םישדח עלא ךאג) טײ£^ רעטײװ
 .הנחת ף קמ טנאז לןלא עיךוח זניאר טז^עק׳מ ןעדר ■

 טיןךיז לאז רעוך טידז^בײל א קון זאךײ אל יןק גא^חירא
 •לול,א.(םנאם ף״לא ײ) טײפאבה״ךא טרן<ך םאך ? ןעפבךא? ״ז'
 א^עשוה.(םכאמ א״ה ײ) *רו£| םױ. (םנאמ ד״ױיײ) ־ך^ך שאל.' (״םבאמ ש׳״ײ ײ)
 עגיטכךאפ נזא עגילײךעניזאךךקסוק םעקךטפײה םאך ,״הבב
 רימ קלוק טיזע;״םלוע ל$ ונובך ?'ןיפנךאק טין יןין לאז רעןן געק

 ,שנךעטך נוא ט?ךאפ םיורנ טיפ לאא שדוח םעך קגילײה נוא ןישטנען
 וצ לוט״ש ץך ףיוא ןיצעז דןיז טקעןו יוד םאןו טײצ ך ןא טמוק םעיןעך
 נוא ,ןיפאח ןא שיןךעםיצאטמריזןוא טוט םזרן ,טלעו,ז יך ןי$*#ן

 רעמוא . י ־־׳ ״ *



 אע לולא ו־חד ןישטנעב ׳ םוצ .דנחת
 יח? רעועױ ין'א נוא ,רעןאו״ו ױו ױזא זנוא ןיא טײ;יצ ץ־ןאד רעזץא
 ןעזןוקעןןץ? נוא שא נוא ־חע ץן דןיאסאךזתינילםחב״גילס ץרענףןײ!
 ץלױ ע^יא נוא יץמ טהלאז זזסאדמײןלמיראנ רעך סיורנ ץןמךן רעד וצ

 ׳ץזעמןען טצעי רףיירא? וט יץא סאע לולא סךוח םעך ןיא ןע;ךענג
 ןופ ןירןיוט ^הבוזעה ןופ ץרעיוט ף ןענעפע רימ טםלאז וד םאך
 יןימ טסראזנואה;יזענײטראג ץרעילןינענראפלאזםע םאך ,זדלפה
 ׳ ןיך טעו; םאוו ה;$ד זעאר םעך ץנעל ןופ יןוב םעך ץא ןיבײרק

 עץימןופקךעווך ראג נוא ןיגעוו עגײמ עלא קק.ילג.אב נוא ןיקנען
 טײונימ׳ןײמשראפלא;ןיא ץךאה עץירא עטוגא רימ'בי;נוא <דנעה
 ץף ןופ ןימאךמעג בא באה יןיא םאוו םעך טימ ׳קוקג ץן יץא שיךא;
 ה׳תמא ןײא לאז יןיא זא ׳ ןיןעל ןופ נעמ ף וצ טךיפ יז םאץ ׳הךות
 ץמםעפא ןךאמ יץז ײב ראז נוא ,םישעס עץייב ע?יס ףיוא ץנאה הןךוב
 רעךטיג ךףלאזנוא׳ןעץךניז׳טי} רעמ ץוש ילאז דןיא זאםולשען
 רימ״ טםלאז נוא הןנרפ ןופ ץרעיוט ף רימ ץמענוא ״קקךען
 םאוו עלא ןופ ןעגיוא ף ץא נוא קץוא עץף ץא דןה נוא ןח ןיבעג
 טמרעוו נוא ׳ דץך קןור םאמ עלא ף וצ טןעהא; טהינ וד קך ,דןימ ןהעז
 לולא שךוח רעך זא רימ רעןט$ נוא ,דץך ץמשריא? םא(ו ף וצ ןעןופין
 ץיךיןום ןעךעך טקזןנענע; לאז ,קן״טנען י טענך וט ץא םאון

 ... ־ * :ןמ# ״יןךב רעלופ.. * ־ ׳׳ ־-
 דץמ דןיא וט טײקמיךאנ רען ליס ןײ1 ףייא ׳חמןא םיברה יףימסנ לן?
 טאג רןיל עךאנע;ץך ףיוא נוא (ןעשא ףיךןס לעעי ,ץךעןיז ראפ
 ׳לול^? שךוח םעך ץשמ?ע| וצםוק דןיא נואי ,קנ׳רען ןא דץמ יןיאוט
 .וזאז״ץקוק םישעמ עזײב ע;ײמ ףיוא הךיץחטםעך וד קוו םײון דץא קך
 יױל נוא רימ וצזיא ײמסקפנל יואן יך יע<״ ילאא טראך רעך טײטאב
 נוא קמע?.קדךאה םוצ רימ ילעױיץא ןעך רעבא !בײל ץימ יצ .זיא
 דץז טאנ רעבל וטםעו; ױזא,ד;יז ע;ײמ ףיוא תמאב ץבאההטךס לעו)

 שךוח םעך ץפ ןעמאנ רעךנוא ,רימ ףיוא דןיז קמעראב רעך״וציץרעק
 װײרפ ץיס וצ יןימ רעק,ךיא *יל ךודו.ךודל י;א.יקזײונ טעוו לולא
 ץימ ןעמע;ראפ וצ רימ וצ ץרעקיןיז טעון דץירפ ןײסנוא (ת״ישה זיא םאד;
 ןועממהןיקשה)טאג רעביל םורך ׳תוריבעענייס ןײזלסימ נואטעןינ. ■;
 פאךאלעמיהםעך ןופ ננונ׳ךאוווניילײס ןיך ןופ״קוק (םןמשס ק ף#11?



 לולא וד״ר ץשטנעב םזצ ,דנודת ^2
 יקמעב רך דפםצנמ ןמיק; ץ? יןיאםאן ץראס רע$יב ץימ העז נוא

 טכעבץיאנוא טאן רין? ףאקאב ץךאה ץךא ׳,דץן עץימ יןיז? גיגײר
 גוא געווץזײכ םע־ז ןופ ןירעןרנא לאז יןיא םאן ,רימ ןיא ײנא3 הטומ
 ענילײס ץיב רעײט ץןןלאל לאז נוא ,ןא^ טיג תורנןע ןײק.רעמ ןױשלאז

 1 ןמאו ןמא ׳ײס יןגי.ל? תויןמ נוא הךות . ,י

 ץא םלועל^ונובך ,םי;ונהתב ףזןךקא ;3 לע. יתאך;דןיטפשממ
 ץךה םױ םעך ןיא ט§'4:מ ןײדי ןופ ןיטכרא§ רעײזךימוט׳ '״**׳*'
 ,טעןיג ןײס טימ ץרעךע? ךימ ךיאיומ םורד ׳ןא טמוק םע םאוו
 ץראצ ץידםיוא טינםיג ׳רימ ףיוא דץד םעךאב רעךטאג רעקטכעמיןיא
 ןײמ קמענ יאפ יצ ןירץוא עקד נוא ןףאהןײד רעק,נוא ,רימףיוא
 טקעוך רעך לא;םע׳ םאד לולא שדוח םעך.שטנעב נוא ,הל$חו הבוטית

 לולאןעמאנרעך ועזײונלאז םע ׳ןאטםעטוגוצ ץךאה רעזנואץךעוו
 ץך וצ זייא לאװ נוא'ריך וצ זיא לאװ ךתמשנל ייךשאו יןל יךשא,
 ןײא וצ ןיךעון תמתהג נוא קביךשע;ןײז ה$וז ןילאז רימינוא' ,המש;
 ךורב .דובטביהןנךפ נוא דנוזעגנוא קבע? םוע רהא;טשנעבי;ייג
 ודםאךטאגוטהיב טיביולענ ׳םימםרב לאךוץי ומע תלפתומע_עמוש
 וצרעה ,טײק.מךאן רעך טימ לאךשי/קלא? ןײך ןופ טעןיל יך טסרעה
 עץימ נוא ןאמ ץימ ןלפ טעןי;יך נוא (״ניולפ תב תיניל.)ןלפ טעןיג יד ייץוא
 ןמא ׳לאךשי לן ףיוא נוא זנוא ףיוא ץז קמעךאב רעדיוצ רעךניק

 '־ : :ןוצךיהןןב ׳ןמ׳אן י < —

 י :ןיצךיהל םעך ןעמ ט;אז ץשטקב שךוח שיאר רעךע; ראן>
 שדחתש וניתובא יחלאו. וניחלא ײ יזןךפלמ .ןוצך יהי
 ונל ןתתו .חכךמלל הכוטל הזה 'שךוחהתא ונילע • -*8
 םייח י .הבוט לש םילוד ♦ םולש לש םךח. .םיכוףא םידד
 ♦ תומצעץולח לש םילח ♦הםנרפ ילש םיװ ♦הכךב ל$
 ןיאש םײח ♦ אטח תארױ םימש תארל םחב שישי םלח
 םײח ♦דובכו רזעועליש םײח ♦המלכו ״חשוב ״םהב'
 ואלמיש םייח ♦םלמש תאךלו הךות תבהא ונב - אחתש
 :חלם'ןמא\םיבךתלפה תוכזב הבוטל ונבל תולאשמ

 יהי



 כע ץשטנעב שךוח:שאר - םוצ חנחת
 וד םאןן ;טא;רעזמא ןעלױן רעטוג ןײד ןײז לאז םע דןינפלן? ןוצר דךן
 חםאך(זעד^)׳ןירעטלפ ערממואןום טאג רעךךיוא טןי? ׳
 וצ סד^רבלנ הנןיוטל)שךוחןעגיךנעמוק ןעמך זנוא ףיוא ןעײנעבטםלאז
 ,ןע^עלןעגיטפערקא נוא םי^תמיראזגואביגנוא ,קילגוצנואןיטט
 ןופ ןי?עלא ,ןיבעל ןעכעלקילג נוא ןיטטא ־,ןעךירפ .יןום ןיבעלא

 רע;ײ3 יך ןיא גניגיטםעךקאיזםיןן ןיבעלא ,רעצ ןא תיחנ טימ הםנךפ
 .רימ םאוויןיבעלא (םימשיתארל םהב ש.יש םיןח)רעדילג יך ןיא נוא
 ךור^ ופאג ןייאץךאה ענירא טים ןעביולג ןעלאז רעךניןריעךעזנוא נוא
 ףיואןיךעךטמעזערא? טינ ןילאזרימ,געוויןעטוגןיא ןײגנוא אוח
 לע םיןח) .הלעמ לצ)א;למפ ראפ איח םלועב טיננוא טלעע עןד
 ,עךדע נוא םוהטכיירךךוד ןעץנגךעם טימ ןיבעלא (דוביכן רש״ןע
 טימןעדיא עכילרע׳ראפ רעדניק ערעזנואןײן לךגמ ןענעק ןילא;רימ
 ןייתאטוע לאזךיא ע״שבר ןיטעפיגטאהה״עמה רוךיװ,םישעמ עטוג

 ■;#ך1ח טיאר זיא םע גאט ץכלעוו יץוא ,תודלומ רחא; 6 ףיוא אך ןיבײרש רימ
 םאווי׳ןןס םען ןעטײונ ןופ ןעיעהךעד טיג ןענאק,רעןיױו בור יפ לע_ לײױ

 ןישךוח 'שאר טשקנען רע תעב ,טגאן רע

 .. ןושח שדוחל תודלומ
 <6 נאזןײב נאטנאק ױא דלומ רעך (ח׳ערתג < ניטןאם ףי1א טבאג ױ זיא דלום רעך ׳ע׳ברתי

 .נ ףיוא םיקךה # טימ טונים \ .יוס ףיוא םיק״וך ג טיט טוניש #6
 :יןאױזניט ניא נא\)?ץד זיא ט׳ךוח שארו .נאזןגא? גזא גא^נוז זיא שלוח שאר
 זנבא;וצ נאקיךם זיא דלוט רעך <ו*ערת)? ב4 חיךם נאטײרם זיא דלוט רעך <נ*ערת)
 .י1ס ףיוא סיקלח •5 טים טוניןנ 34 > .ז ףיוא םיקלוך ז4 טים טוניט

 :.ת?ש ניא נאיטײרק זיא שךוח *<אר| .ת?ש נוא נאלייךם זיא שךוח שאר
 נא^ײרם וצ ט?אנ יד זיא ד^יום רען זז׳ערחי{ עןלאח ךא;ךאװטים זיזי דלוט רעך <ד'ערתי

 .8 ףיוא םיקלח וס טיט שונים ן ו .< ףיוא םיקלח ס'טיט טטישי^ד טכאנ
 :תןש נוא נאקײךן ױ<ז שךות שו*ר; :תןש נוא ;נא^ײןן זיו* טיךוח ש*ח

 'י וילםכ שדוחל תודלומ
 נאזןךאם ניטשךעגאךוייי דלומ רעך.יה׳ערזס ? עס חיךן נאןןקןויד ױא דלום רעך (ע׳ברתי
 .,ג ףייוא םיקלח 4 טיט טונים נס ? .זי ףיוא םיקלח • טיש טוניט
 .גאז?י?רע:אך ױא שךוחועאר ןו דןא\ווץט נוא נאטםניד זיא שלוח שאר

 טונױן 1• חיךם נאקנוז ז־א דלום רך <ו*ערח .< נאקןוז ףיוא טהאנ ף ױא ד>זם רעךי <נ*ערת>
 .11 ףיוא םיקךח זס טף ו י .* ףיוא םיקלח נ• םיםיטטיט 8 .

 :נאקנאט ינוא נאקניז זיא שךוח שאר? :גאקנאס נוא'נאקנוז זיא ט׳דוח שאי
 8* חיךם תב# זיא ד^יום רעך <ז״ערת)\ גא^יט ךאן נא^ײרם מא ד^וט רעך (ד׳ערתי
 *• ףי* םיקךח •ו טיט טוניט ףיוא םיקלח 16טיס טונימ 41

 :נאקנויז זיא שןוח שו)ר } - ןנאזןןוז ױף *ףקח ז



 ץשטנעכ שדוח שאר םוצ הנחת 144
 יןך לאזםפםאךק?עלא (םייס>,ןוי4ז$ ןיא איװ טין יןל£א ױל
 תאךי.ךיז ןיא ןיבא^ נוא הךות עגילי״ק יל יצ עבילא זמא ןיא ןןרעוח^
 וניבא בקעי.זא םתאװ ,ה״ע וניב$ בקעי ןום רערניק יך יוו םדכש
 רעדניק ענ־יי!ןיקעךקנע טלאװיג,רע טאה /ןיבךאט^ טלאץל טאה
 ןאטיג בא םיא ןופ זעךוקה חת רעךךיז טאה ,הלואג יך ןופ טײצ יך

 אך׳־יזיא רזעםא ,ך.וצ טגאזיג נוא ןעקאךזעךעךרעײזךין רע טאך
 קבאה ז הל־ילח אוה דןתן טאג ןיא טי;טליולנ סאװ ךײא ןופרענײא

 תבט שדוחל תודלומ .
 נאזןײב נאטיניךע;אך מא ד^ום רעך וח׳ערתי ל נזן^ךנך ףייא טכא;יר זיא דלומ רךע״ברזונ
 .8 ףיןא םיהלח 5 טיב טוניז? 1* > .יצ ףיוא םיקלזן < טיט טויניןנ *• * * -

 :נאןנײרןי זך< מיךוח זיאר > ז נאקײךק מא נאזן?יךע;אך זיא שךוח עאר
 נא^סניר יצ טבא;יד זיא דל1ם רעך (ו*ערת> < 52 חירם נאטנאם זיא ד^יוס רעך ס״ערתי
 • .15 ףיוא םיקיןח יד טיט טוניט ג ו .8 ףיוא םיקלזן י6 טים טוניו?
 :ךאװטיב נוא גאטםןיד זךז זעךיח שאר <:ךאןו^ים נוא נאקסנף זיא טיךוח מאר
 נאטנאם וצ טכאנ יר ײא דלם רעךי <ז*ערתו ל בפ נאןןךאב נאןןנוז זיא ד$יום רעך (ד״ערת)

 '.ס ףיוא םיקלח יג טיב טוניה ג* נ .* ףיוא סיקלח ננ מים טוניזן
 ןנאקןנןױ נוא נאןןןא? זיא עיךוח טיאר>ונאקקןף נוא נאיןןןאק זךז טיןוח ט׳אר

 טבש שדוחל תודלומ
 נאזן ראב תבזע זיא דיךומ רעך^ח״ערתין^ נאזןים נאזןײךון זיא דלום רעך וע״כרת)
 .8 ףיוא םיקלה • טים טונים 58 > .נג ףיוא םיקלח # טיז? טונים
 . , ;תקע׳ זיא טיךוח טית ן :תביע זיא טיךוח טיאר
 נאזן ײב ךא\י?יה זיא ד^ומ רעך (ו״ערתו > יןאװטיז? וצ זפסאנ יד זיא דלום רעך ינ״ערת*

 .12 ףיוא טונים *ד ן.# ףיוא םיקלח •ז טד? טטיה **
 - :גאק?יךע;אך זיןז שךוח ט׳^ר < :נאקןןיךענאך זיא טיךוח זע#ר

 נאזן ײכ נאזןהניד זיא דלום רעך (ז״ערתג > נאזןםניך וצ טבאג יך זיא דלום רעך (ד״ערת)
 .זס ףיוא םיקלחן י8 טיזן טוניט 19 > .ד ףיוא םיקןיח זנ טיק טוניה •

 :דןאוויןיה זיא זע־זוח זעאר -. < ■ . .:רןאװטיה זימ טיךוח שאר

 ןושאר רדא שדוחל תודלומ
 נאטיז? דןאן נאקניז זיא דלום רעך (ח״ערת)^ גיט?וז ףיוא טבא;ף זיא דלומ רעך (ע״כרת)

 !* ףיוא םיקליך ז טד? טטך? *י > .נ ףי-;א םיק^ח • טך? טטיס 8נ
 נ נאקנאם נוא נאקנוז זיא ם)ך1ח טיאר >:נאזןנאו? נוא נאזןניז זיא שךוח טיאר
 נאקײרב וצ טכא;ף זיא ד$יום רעך ס״ערת) > חיךק נאט?יךע;אך זיא ד^ום רעך ט״ערת)

 .1 ףי1א קל0 * היה טטיק 81 . < *' '.זס ףיוא טוניז? *•
 ותכיע נוא.נאקײךם זיא שךוח <:ת?יןי נוא נאזןײךם מא שיךות שאר
 גקועךנךףיוא טכאנ ף זיא דל׳ום רך (ז״ערח) ] 5• הירם רןאווקיז? זיא ד^ום רעך ס״ערת)
 .< 1׳ ףיוא םיקלה <4 טיש טוניה 3 < •י ףי1א סיקלזז וג טים טונים
 ן נאץײךם נוא בף׳^ךע^אן זיא סךוח עאר >נ נאקײרפ נוא בזקן)־שמ<ך זיף ט־ןוח עאר



 גע' _ ^ןישטנעב שדוח שאר םוצ הנחת
 רעזנוא׳ייצ׳רע^ (לאךשן עס#> טרעפטנעיגןעמא!וצ ע^א י׳ג

 זיא י רעך ,טאן ןײך זיא םאוו טאג רעך (דךא ׳ה וניהלא ׳ה) לאךועל
 ןעמוקאב רע טאה ןאך ,רענײא זיא אוה ךורב מא$ ,דןיוא מאג רעזנוא
 ךי1א זנואטאג רעביל וטםלאן יוזא ,מזקנעבי^ יין. טאה נוא הטומ

 ינש רדא שדוחל תודלומ .־ י:־ ־ ׳־ י,״ ״•
 45 נאזןײג ת^זן) זיא דלום , רזך ס׳ערזו): ט;אג יצ נאזןײר? זיא ד^יום רעך (נ״ערת)

 ■ .* ףיוא םיקייוד ג טיט טוניט ) .יז ףיוא קלס * טימ טוניט 5
 ונאזןןאזן נוא גאיטניז זיןן יעןוח שארןוגאןננאק נוא יגאןנןזז זיןז שךוח

 ןסינ שדוחל תודלומ
 נאזן ראע נאטםניך זיא דלום רעד (.ד״ערת)
 .8 ףיוא םיקלח 8 טי? טוניה 20

 :נאזןםניד זיא שלוח עאר .
 נאזןנאט וצ טכאן יד זיא דלוט רעך ס׳ערת)
 .ו ףי1א םיקלוך * טים טוניה

 ז נאזןםניד זיא ש־ך־ח שאר

 נאטימ ךאנ נאקנאזן זיא ד׳ןום רעך יעיברח)
 .3 ףיוא םיקלור.י טיט טונים •# ,

 ן נאזןסןיד זיא טיךוח שאר
 <8 חירם נאטנוז זיא דלום רעך (נ״ערח)
 .11 ףיוא םיקךף ג טיט ונונים־ ,

 ןגאהקניד זיןי םךוח שאר ' ד י
 חירם נאזןײר? זי*י דלומ רעך (ז״ערתי 1 ךניןוא ניטײרם זין$ דלוס רעדסו׳ערתי

 ;.8 ףיוא םיקלח וז טיט טוניה 8ן
 1 :ת־זןי זיא שךוח טין(ר

 .ןן ףיוא םיקלח 1* טיט טונים *ז
 :ת^ זיא ועךוח #אר

 רײא שדוחל תודלומ
 נאזןיס ןאן ןאווזןימ זיא ד^ום רעך <ה״ערת> ^ 8 נאטראם ךןאװזןיז} זי# דל1ם רעך (ע״גרזמ .

 .# ףיוא םיקךף • טים טונים 1ס .8 ףיוא וטוניםא ןום> םיקלך • 8**4%* *-ײידײזיי* ס ם*י8י ״ ( *_. . ז •_ י *
 :נאזןוןיךענאך נוא ךאװטיה זיא זעךוח םואר< :נאטםיךענאך נוא ךאװןןים זיא זעךוח *ואר
 נאןן ײ5 נאוןקניל זיא דליום יועך (ו״ערת) • נאטםניד וצ טכאנ ף זיא דלום רעד ס״ערת)

 .י* חויזייי * ו#*■* _ < 1 ־ י י ־ ז _ __ ײ
 .3 ףיוא םיקךך 4 טים טונים 4• •ו2 ףיוא םיקלך ו טים טוניט #3

 :נאןןםוךעןאך נוא ךאװזןים זיא שךוח שאר <:נא־ןטיךע;אך נוא ךאװטיק זיא טיךוח שאר
 טןאנ וצ תב?י זיא ד^ומ רעך (ז״ערתו > טונים *1 חירם תבוןי זיא דלומ רעדזד״ערת)

 *12 תי1א דח אףדו* < ׳־ י ׳ו ׳ _*
 .12 ףיוא םיקלוך ן# טיק טוניה •1 .* ףיוא םיקלך 15 טיזןי

 :גאטןאק נוא נאקניז זיא טיךוח זעאר <:נאטנאק נוא נא־ןןוז זיא ועךוח עאר ־

 , ןװם שדוחל תודלומ
 גאןן ראס נאטײרט ײא דךום רעך סד״ערת) / נאט ײ3 ניטזןירעןאך זיא דלום רעד זע׳ברת)
 ,# ףיוא םיקלזן נס טץנ טונים 64 ףיוא םיקלח '• טיט טוניט 44
 . :נאקײרק זיא ועךות עאר | :נאקידם זיא שךוח שאי

 נןנועךנך ףיואטקאנ יך זיא דלום רך ס״ערת) ;נאטיט ךאן ךאײטיט זיא דלום ־ועך ס״ערתי

 .נאקײךק זיא שךוח שאר 5 :נאטיד? זיא שךוח טואר י־ יי־^ *״.״2^2״ !•׳ יײ %י ״־ *י־ ״
 נאןן ײ3 נאקןאק זיא דלופ רעךנ(ז*ערח)צ נאטנאם וצ טכאנד זיא דלום רעך (ד*ערת>

 4 ףיוא םיקךח <7 טים ומנים <5 <.10'״ךא םיהלח 1• טיםיטוניפ # ,
 :גאקקנדזיא שךוח שאר :גאטסןך זיא שךוח מאר
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 ןירען)טלי?ר? לאז םפ זא ,פרןוח קכילןיילגא ןי?ענ מא ןיממ*
 ןופ הלםת יךיןרטזב > ןיטוג וצ ןיטעביג ןיבאה ריג? סאי)תושקב עלא

 . • • * * : הלס ןמא ,לאךזען ללי>

 תודבעם םתויא לאגו ♦וניתובאל םיםנ ה;שעש ים
 ץבקו .בוךרב ונתוא לאגי י אוה ,תורחל
 לכ םירבח .* ץךאה תופנכ עבןאמ ונ־הךנ

 :ןמא רםאנו די
 , זומת שדוחל תודלומ •• י

 38 טכאנ ראם תב#> זיא דךוט רעך (ח׳ערתג ; 28 נאט ראם תןןי זיא דלומ רעך <ע'ברת>
 !ז ףיוא םיקלח •1 טי? טונימ < .* ףיוא םיקלח נס טים טונים

 :נאטץז נוא תןטי זיא שיוח טי^ר <:נאטנוז נוא תבזןי זיא שךוח ועאר
 <1 נאט ײ3 נאטײךם זיא דלומ רעך (ו'ערת> ;נאטײךפ וצ טכאנ יך זיא דלום רעך <ג'ערז>>

 '.5 ףיוא םיקלןך 6 טים טונים | י .ג 'ףיוא םיקלףמ טימ טונים >
 ןנאקניז ניא תב?> זיא טיךוח ו*י**ר> :נאטנוז נוא תבטי, זיא טיךוח טי(<ר
 ךאװזןיט וצ טכאניך זיא דלוט רעך ס׳ערת)צ <9 חירם נאטםניך זיא דלום רעך.(ד'ערת>
 . ׳ . '_׳ י .1 טקנוס > .1ס'ףי־א םייקלוך נד טים טונים
 נ נאטםיךענאךנואךאויטיז? זיא״טיךוח טיו<ר נ:נאזןזץךענאךנוא ךאווטים זיא םיךוח עאר

 י בא שדוחל תודלומ
 *2 חיךם נאוןנאם זיא דךום רעך <ה'ערת> ,טכאג ראפ גאזקנוז זיא דלם רעך (ע״ברח>
 .8 ףיואי םיקלח 1* טים טוני? ק& ףיוא םיקלח יו טים טונים 1נ

 :נאטנאן זיא שךוה טי(<ר $ ' :נאטנאמ זיא טיךוח
 66 חירם נאזקנוז זיא דלוט רעך.(ו'ערת> < נאזןיט ךאנ תבזן׳ זיא דלום רעך ס'ערת>
 .6 ףיואי םיקלה ד טימ טוניס $ .2 ףיוא םיקלח 8 טים טוניס *5

 :נאזןנאמיזיזן טיךוח ש<<ר 5 :גאטנאים זיא זעך־ח #ז<ר
 נאטײב נאטשרענאך זיא דלוט רעך (ז'ערת> < ףיוא טכאג יד זיא דלום רעך^ד׳ערתנ
 .* ףי1א קלחי 1 טים ' טוניס ** 5.11.ףיוא טוניס 8* גאטזןירענאך .

 ־ :נאזןײרם זיא שך.ח שאר ין ־ :נאטיױפ זיא שידוח שאר
 י, לולא שדוחל תודלומ

 ךאווזץם וצ טכאנ יך זיא דלוט רעך.<ח*ערחו < נאט ראם גאטקניד זיא דלים רעך (ע׳ברתנ
 '.9 ףיוא םיק^זו 1• טיסיטוניס 8 | .יףױאםיקןח <צ טיס טונימ68

 :ךאװטיס נוא נאלםניד זיא טיךוח סיז<ר<:ךאווטים נוא נאזןםניך זיא יטיךוח #י(<ר
 טכאנ ראם נאטנאמ זיא רל םרעך ס*ערת> < נאט ראם נאקנאמ זיא דל1ם רעך ס׳ערת)

 .6 ףיוא םיקלח 8 טים טוניס *•:..? •י ףיוא םיקלח י טים טוניס *״ ■ ־
 :ךאװןןיס נוא ינאי^סניך זיא טיךות ט׳(<רי :ךאװטיס נוא גאטפניך זיא טיךיח טיו<ר
 טכאנ וצ נאמײך? זיא דלוס רעך (ז׳ערתי ? •8 נאטיס נאטײר? זיא דלום רעךס״ערת)

 . י ^ ףי1א םיקלה ל טיםיטײחמ 28■ < '.<2 ףיןא קילח 1 טימ טטים . ..
 :נאטנוז נוא ית^סי. זיא טיךוח סי(<ר<:נאזןניז.:נוא־תבש.זיא ש־דוח סין<ר



 . ן^שטנעב שךוח שאד ןופ הנחז־ו ׳
 עןןןזנוא וצ ■ רעך;ואװ ןאטי^ טא.ד םאןו טא^ רעד .םיזןנ הןקן^ ימ
 .טי־היירפ וצ טםאישטכענק ןום טזײלין םי1א יד טאה נוא ןירעטל^ '־ *'
 ןער;ט ןעמאזוצ'לאז'נוא'׳דלא3 ךױא זנוא ןיןײל םי1א לא;ירעד.(א
 קלאפ עצנאנ םאד םוא ׳ טלעה ןיךנע עלא ןופ ענעקיוטזעךע? עדעזנוא

 .ןמא ,ןירעװ טינינײאךעט לאז ,לאךזק:׳
 זזטוטל לאןןן׳ן לב לעו ונילנן אכס (ינולפ)םוי:ב הןהי.(יגיו*) שךוח עאר

 טמוק םאון (...... ♦ .) ןיד טעך (.)של1ח שאר
 .ןיטונ וצ לאךש;לקנוא זנוא ףיוא

 תיב ומע.לב לעו ונילע .אוח ךורב שודקח וה^ךחן
 ♦ חחמשלו ןוששל ♦םולשלו םי;חל ״ לאךשל ..

 זי :ןמא .דמאנו׳ .המחנלו העושיל 'י
 ןעגידנע^וק םעך ןןיי;עב לאז'(יע ייא םניילינ) טא^ רע^ילײק ף^ך
 וצ׳ נוא ןי?על םוצ ■י/ לאךשל לכ ראפ נוא זןוא ראפ טײהנאמ
 .טםײךט וצ מא ףליה וצ ;טײקכילהײרפ וצי נוא דײך? וצ ,ןעךיךפ

 ׳.ןמא ,ףױראך ןעגאזי רימ נוא
 •׳ ־זי ♦(תודיטז םיענא טנאז ןעט|ןעװ) הךמז ילעש הנחק
 נוא ״גןאזע^ גוא גיול ןופ ץךנקוט יך ריט ץפנן ייטא;רעה ךעביל
 םהךבאי ןופ גנאזעג ניול םאך יוו ננאזען ביול ץימ םע; ראפ
 ןוס ץךעיוט ד ריןנ ןי?ןנוא ,המלשי דוך ןרוךא הקמ בקעך קחען
 זנוא ףיוא לאזםע רימ ףלעך נוא ,ןךע ןג ןופ ןיךעױט ד גואי ׳ לע$יה
 לאז(נ'*םוי ר,דא)תבק רעקלײה רעך נוא ,עךהריןו רעך קגיטלעױיג טיג
 ל3 ראפ נוא רעךניק נוא ןאמ ץימ ראפ נוא רין? ראפ ץיז ר#וי ץיץןנא
 (יקפנ רומקו קזחא)סילודקך ףי^חךנו) ,ןמא ץקוג םעלא וצ ,לאךשי

 . ׳ ןױצ ירעש
 ןעווע;ןעניו לסך ה,ך?ר הך!ן> םךע^ום ןופ םי^ךח יך ןעלײין רעקלע§ עלא (א
 ףיוא טאה אביב רעך רוג ,תוךרע ריןק רעבא ,רהאן בײהנא רעײ] ״
 ױ רעביא וני?א ם׳דךבא ןעיןיךע^ יך#?ו ןופ טינ םיזןחןן יך ןעלייצ קךיא
 טאה נוא (תולןס ך ןופ רעבעק)רוטאג ,ןלינ ןופ רונ (הנקה ש׳אר זיא רע םאוו)
 ןעײןפע אןלא ,רעךניק ןעבעגעג םיא יךרעטנואטינ ןעײשן* רימ זא ןעזײמ זצ
 תולזס ך יןופ רעכעה ם-ךךןאערן ריה ק§ךאך רלטא; רעך טימ ליךן ,רוטא;
 ,תי׳ישה ןופ הח;ש.ל יך רעטנוא רונ רען ףיוא קניפענ טי; ראן זןן רו?
 ד^ןקיק טאךרוטא;ך טיט םמ םוך עךגךקא נוא טךא םהךןא ,םלעײ
 ׳ מיג ״ 7
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 ןיפ נײל ןײע םעךי^אנ ניא קךאט# גגוובעךאיו רעך םיורן ץךםד?
 ניא ,םןןיג םעלא ריו? ניג נוא ,סי¥י9 ילבתזן רנקת טובחן םנהיג
 הפךיןי ׳הךותלי רעךניק עגײס ןעךוינח^ יצ ןיי1 הןזון ריג? םםךאך

 ♦ךן?£.םינוט םישעמלו
 דובכה תורימן םיע3א הנחה דיש

 ײזלעו;נוא ןעגנין יןיא לעוו גנאןיג-ביול עכילבילא ,תורד?ן םיעמ$
 טוט אוה ךת^'שודןלןד וצ ןעך ,רעךיל ביולטין? ןינעך

 ' זעקנײב המםל ןײמ
 עגילײה ןײךןום ץטוש םעךרפטנוא קיז וצ טםולעג עלעו ןײמ ף*פנ

 '.הרוחןײדןוםתודום עמיץועג עלא ןעםימוצ םוא״דקכש ׳ ¥ •
 טגןורב דוב?ןעכילדפה ןײך ןיגפװ ןידײך.וט ךיא ןפוו ,י־רבל ידמ

 ׳ .טםאשדנײרפ ןײךוצ ץראה ןײמ (טקנײנ) ״־
 ןײךנוא ,דײב עטףהעיג ריך ןיגעוו ןיכערפש ךיא לעױ םורך ,ןנ לע

 *.גןאזינ ךילײרםא טימ ןיךדע ךיא לעװ ןעמאן

 '"ד * *.י •■*'7—.
 לײווהנאטשמיא טינ ךיא ןיבוטײקכילרעה ןײך ןעליינח? הרפםא
 ,ץןימך ךרךב ריד קלעטש וצ ראם ךהעזיג טךריך באה ךיא ז: '־
 ךאך ,טנעקך? טוג טינ ריך באה ךיא לײונ טינ ךיוא ךיא םײך

 ׳.פרהפ ןײל ןיגעװ ןיךײר אוצ רימ ךיא ביולר^ ׳
 ,רעניך עלירט ענײד ךךת (ויםעםאיפ)םיאיננ ענײל ךךוודילײון דיב
 םעךי טלעטשיגךא^ וטכאה שךוקה ודור וצ ןעװך הכוז ןעבאה סאוו .־ י

 . י י" , י .טײהנײשןײךןופ טץארפןעכילךעה
 ךאנ ןעפוריגנא יין ןעבאה טכאס ןײך נוא טײקםיור״ג' ןײיך׳ ךתלתג
 תךמב ךיז טםךיפ וד ןעוו ,םישעמ ענײל ןום טײקגיטכיוו יך *;י 8

 ~״ ~ ןױצ ירעש -
 טךיפינ ץרעװ רים זא ,ףאך טןײװ ללץ? םעך ןופ ןײג םיורא םןאקען טינ
 ױו)הקגשה עכילךיטאנ רעביא יד טים רעבא ,םױצס ןופ םאלון>.םענךעןײא
 הנחת עטםרע'יך ןיא טךעלןנךע זיא םע םיםנ ןאטעג י תײשה טאה .זןוא טיס
 ןע^יוה םחךי (ץ^נען שךוח שאר ןוס םאזך נוא /דוטאנ ד רעןיא תואלןגנן
 זמ^ו ך טימ ןישקן טיךוח שאר ןא רימ טיס ןוןין טיןוח ץא םךיפעג םיורא זנוא
 ,(וניתובאליםיםנ ה&יעש ין;) וצ טפא#ט?ענק ןופ ץלאטש םיורג

 ז׳ ל״ױזא י ׳ •י ״' ץזןינעיו שדוח ז&רלי״ממא ,טײהייךק



 תע 1״נח ,* זװריטז םיענא ודנחת י* ,

 תבמן ןעב מא /״לודג, ןעטא;םעך םין? ריד ױג ןמןח םימסדה
 ׳■ ״- - ♦״רובנ״ ליטיז? ןיטי9 ייד י1ןעעח ןױ׳ל

 טד יןאב רעבא ,טלע^ינךא? יך ןעןאהמךךנ יךנך ומל
 ןךאה ך ,(קפײדענ טיג ייד קק ןינעל ןײו ײנ שנעט ר*ד לײױ)טזיב ח יך

 ־ ■ י ׳ .םיזעעמ ענױך יןא^ ןעכיל^ יונ ריך ,
 רעבא ,ןעגנוניזןךן עלי? ןיא ןעלילנךא? יד קןאה ך ףאי^מח
 ־. .* .ןעגנולעטזאאפ עלא יך ןיא רענײא וטןי? תמאב
 ן?אר? זײרנא ןום טלאטועי} ןיא ןהעןינ רך ןיבאה (םיאיבג יד) ך יןןןךין
 םי םעד קטלאפש ץיג)דלעק רעג^ יװ. מא (ינים גראנ ןײב) ןאמ ':יז"

 .(לארשי יד ראפ

 'אםכ םעךףיוא טיח ח תעב ןהעזי^ ך ןךאך טײ,רטלא ,ךילן
 ׳ך,טכאלזע ןופ גאט םעך ןיא דנע^וי נוא (לי״ש םכיי)טןז^מ "1'׳
 טים דיז״ קנענ*י)גי1פכעמ םיא ךעה ענך זיא (ײפחלט שיא)דלעה סנירןי ןיא

 ר•, ^ ־•.(ןיכײלג םאד גו* םי ןײנ םידנט יד םים ימ לאישי •אגוש יד ....

 טאהםע ׳ םא,ר ןיך ףיוא טוה (ןי״יג)געד ןיך טימ ןיךנובךעם ןעבח
 ם׳ייז םךא רע^ילייה ןיב נוא דנאך עז$?עך ןײ1 ןעפלאהך םיא
 ךיו קנעכער ו* גא חםומ סיא ריפיןיביג ■יבום םישעמו חרות רעזגוא םיס םסײה

 ; ♦ (רעגידײלאב עדעזגו* םים

 •ראה עניך נוא ׳ לופ פאןר ןיך תא יוט עדגעלארטמז טימ יי־אט
 י ' .(א ט?אנ ך ןופ ןיגנך ןעפאךט יך טימ (לײ זיא)ןעקאל ׳"(־

 טעװדענוא ׳םיא.להעפיגדןיאלײווהימטימךך טמהיררעףאפןךי
 > ןיוךר רע^יטכראפ נוא רע^ילרעה ןײא לאךזען רך וצ ןיב ׳*י ־'.
 ןיך ןופ טלא^ין םאך זיא דלא; ןך ענײר ןופ ןייוךלא םתכ
 _יך (לייג ןהנ ק־) קךעטז?> ן׳םיוא טככײציג תא סע נוא ׳ פא,־י
 *קפיוא ןינאדםינ םאה לורנ ׳ןהכ רעד) ןעמאנ ]עגיליך ןיי] ןופ טײןלבילךע׳ל

 __ .(׳ײ ל ש ד י ק ױכםר*װ יד סיא ףייפ סזירקינ (ץינ)גגודי? םזגעדלאנא ןידאםש

 ספלאחשכם
 ״ רעןןקז* סי1א םיא ײ? ך סען ךך ן* נוא ראלן? זיא ןײש ןוז .יך יוו יךא (1
 רעךי•/1וצ#ר) ןע^אךינ רעך יזךו םאך ןײר# טנײ£יז ןעו.) רעןגא ,ניזןכיל ׳ ׳-
 מײגך זיעב ׳חע,ןו#ן ױ ן* גןא$נא ראם זיא רעקסנעם יךי םאון בוטעא ןיי
 וױגע׳יארסיןיייד יו? זךז ת׳ישה ןום םיחא יך זיא ךזא (ליקןוד םױא ך טעזיטסלאק
 ■רע?א.,<ע1ווצװק> ,ןיןךא? זזיךק ןום יוט ןוםםיחזז טײ; ך תע? ,העםשה עקל׳םיה
 ױ|* םענעך^ יך ףיוא פאךא טטוקױןעװ ״ םימזור טים לופ ״ ניטכיל ך זיא ת*י<ןיה
 יך ױו ך טךעוו (לןם^ה ם^וע םעך ףיוא)רא׳ך ןיך םאון ןיו^ןעמ סעך וצ טמוק ך זא רט
 ־, ♦ ■כאג עךע^יס ױ ן* ןיעך ^ישארןפ ןיוםןן׳ גוא ןלאקיטיס מךדןזןירא? זיא טיפ;

 ןילפה



 תורימז םיענא הנחת -יי״ ידובכה
 ,ילאןג ןיד םיא טאה ׳טבארפ קקילרפה ניא פרה? ׳ןח וצ ךחל
 .(תוחבז^תו תאםס רןןידןום ןיןךל םער טיס טןיוךגעיג)לארצזל
 ,ןאס קגנויא ײ3 ייוו קניױ ,פא,ר קי] ןופ ראל ןפלײצ יך תופלחמ

 .ץךאװש נוא טויוךליג ןעניך ןיןךאל עניך . 1 י
 ןײ1 ןופ זפײןרכילךעהייך 1,טײקגיטכעךױ ןוםג?ונהאװיך ,קךצה חע
 זא,ת״ישה ןוםקליוורעך ןײ1 לאז,(ק*העםילעײי זיא סאיגטקאר?

 ,״עדײרם ןיױ ןופגטפיוהיך ײבגנוקנײלנאםוצקגנײלבפיואיולאזרע
 ןײז״ןיא גנחיצא יװ ןײ1 ןילאזןלאי״׳יי)קלא^ עמבילע$*ןיױ ותלוגס
 .טכארפ קכילךעה ריא ןיא ןיורקעכילגינעקא'ייוו ,דנאה י ׳*
 ןיגארטייג ײו טאה רע נוא ןעךאלעיגפיוא םיא ףיוא קגײ1לן םיםומע
 ײז לײוו ,טךיצע^ ײ1 רע טאה (חײת ײ)ןיורק ןיל ,(םײ*ם ןיס , ■ *•. •ל
 םיס םליגנײעגםידא)טרהפעג יױ רע םאהךעגיוא ענײז.ןיא רעײמ״ןעניל

 # (לםיח ןו* ןם םיט םזײפשיג גוא דובכ יגנע

 זיא גנוכילרעהךעפ ןײמ נוא רימ ףיוא זיא טיןךכילרעה קל וףאפ
 .םיא וצ ףור ךיא קװ רימ וצ טנעךאנ זיא רע נוא ,(א םיאיףיוא ״?
 רעיןעוך וליקא,רמולכ ,טױרנוא לעהזיא (ה״בקה)דקירפ ןײמ חצ
 תדמםוצ םיימוגרה תךן? םעך ףךצמ רע זיא טלעך ייך טפזעמ
 טהײןלםאך׳םודאןיא רעטלעןרןיױ ןױןעךט טעווירע קװרעביא ,ןד׳ד
 קי1 דײל,ך ןײ1 טיעון ,לאךזקן יא?וזע ד טימ ןענעקעך ךין טעך רך

 .(ןידה תדם םױא ךרוד) טיי|ד ךט , .
 '(יניבי״שט)ק^ורפ םעך וצ ןעזױוע^ רן טאהדנאב ןילםת םעך ךקק
 טאה ,דובה ןײ1יןיחי1 םיא לאז טא^ ןימע^ע;טאה רפ תעב * יי׳

 .(׳ינ׳חח*ױ)זא ןענאטשךאם םעך ןיא ה^מ . ״
 יוצ עמורפ יך ,קלא§ ןיך קלעםעגלהאך (ח׳ב יײנ ם*י)םיא״זא הצור
 לאךשיןופ גנ;אניג ביא ך ןיױ וצ לבקמ טךאון דע ,ןעניושע^ ,
 ,(לארשי ךםענ יםיי םייסש ת׳ישח ק■ ןיליית יד ןיא יװ)ךך ןעמהיך וצ ײ1 טי^

 סםלאחשעם -
 תױח מיפונים ײז ןיוז זיא רן םאון ,טלעונ טסײה םאך ׳רא?,'יןף ןיזוור קלפת(א
 עגײמ טןאךט לוכיגכ רןן מא ,עגר עלא םאע ,קלסת עגייז נאךט ךיא
 קי5 ןעביךטיעג זיא יײז [יא םא\ו 'ןיל?ת ךס זא ,נגובהירןיף קגױםיענ זיא־ יףןי#
 קלאם עגינןגײא ןײא ןי? ךיא זא ;ננוכהיר סאך םאו) ,רעגףניא רעקירג רעך זיא
 ןעגעל? ךף טזאל םאון טלעןי רעד ףי:א טלעןן ןעכילרעך'םעך טפיורטי^ענ 'ןײלא
 רנך ןים ננטילײך יך ןיגעוו יןױןאך? נוא םיאןיא םאו)יטםא^רעק על* םרן יץאלא#

 .ק9א) זיף ן* דובקםעןנוא זףומ רעדןוםחם# ד זד* רךגזאןך טןיקע?
 1 קו



 ■ ■ןק * . ,יונבה תורימז םיענא ,דנחת י״
 ״תמא״ דעך טנײמחע סיײת ן<יי)טראןן ןײך ןופ ננאפנא • ןייא

 מ״טזיין טײצ רעךע;ןיא זא ןיזײך׳יצ ,ןיטםרס םוצ םיחא ׳־■
 •' ■;' ,(נ תמא טימ ריך טכוז םאמ ק?אפ יך וצ טנעראנ ;
 דעךעיל ביא עניימ ןום עמיטזע1 עכית יך ריך וצ ףיוא םהענ תי$

 .ריך וצ ןפמוק טנעהאנ לאז גןאזעג ןײמ נוא
 לאזזפעביג ןײן?נוא,פאןל ןײך וצ ןיחקא ןײז לאזביול ןײמיתלןךת
 ןעבאה םיןךפ יך םאןז (?יעײ־יײ)תרוטןי יך יװ ךײלג ןײז.
 • •־'ז״ (שדקםה ״ינ)זיחענילײהןײךיןיא ןעוויגריופקמ
 ע^יךארימןוםגנאזעג ביול יך ןײז רעײהט ריך יינ לאזי םע רקית
 ײ5 קגמזי; ןיבאה םױ״ל יך םאװ גנאזעג־ביול יד איו? /יחפ

 - ׳ י .זעךקמסיתיב ןיא תונבךןךיך
 ך מזײפזע רס י םאך ה׳בקה וצ ןהעג ףיוא לאז ביול ןיײמ יתכרכ
 ן׳םיוא זיא ךתסב ןיךנךיװעג יך טפל'ע,ךנוא,מלעװ עצנאג י1.!י
 * ןעניײענ ך טכאמ רע נוא ןייואה ןעייףן יז זפ?אמ רע ,לוטיק ךאךב
 ןעבייצםוצ ,םאק ןייך עגיע גנאזיג. בייול ןײמ וצ נוא יתברבביו
 יוו ןוצךל ןא ריא םענ נוא ,ןילעןך להאװ ריך זיא יז וא י י : ':

 .זעךק^ןד תיב'ןופ םיןנ^ב יל ןום תיר ןיטוג םעך
 .ריך וצ טקגייב עלעז ןיימ קך׳ריך ראם םף ןײן לאז דײךלנײמ ברעי

 זפײקכילדעךיד ׳ טײקךאטל יך ,טײקםיורג יך זיא טאג ריך ײב יזןל
 םאון יםעךא רעהיג ריך וציןעד ,טכאךפ רעך נוא טײקגיװע יך
 ,וד ,טםאזעךעך יך זיא טאג דיך ײב ,דךע דעך ףיוא נוא למיה ןיא
 םיא זיא רעך ,זפםיוה םאך ח מץך סעלא רעכיא ,ןעבאהרע טזיב
 יצ ד^ןןיא מאירעװ נוא ,תחובן ענײך ןעלײתעך םיוא ךאטזע

 - ••• .♦ביולןײך רא^ ןעךעל,ךך?
 .♦(ןימ׳םנעב ח״רןופתבשםעדףםוט ךאנ)ןױצ תונב <דנ,ךת

 ׳ .רעזײעזן ע^׳יד׳א ןזפ זפעב *היילס,ך תי#- םאוו (טע?ףא)ה^דתא
 ׳ פלײךא טיי;(ײע*־ס ,ןױצ ןום רע^כעט ריא ״ןויצ תונב ה^יאךו תניאצ

 י> ןאג) עלאק?)ענאךעבא יך ןום ,ליקוט זגלעװ ןום סיורא י י ־
 ׳ טוולא ח*זס

 תויהוײעזממליד ךװא זיא ״תושמל סיהלא רעך קם רעזנךעוו עהןךק.ידך ד זיזי <כ
 ־יןוחי ׳יגימ? םעײג זײה חע.ז ׳ת?מ יד יזי* ״סימלאאל? תדןיאר?. חיומ

 .<חי?אר?גןאןוןאחךותס יןןיא> ידך יד ןיא מא תהןי תױתוא עהמ׳ל
 )י*י ח^ך• דין ן* ירען־ןףן מןןןן?



 ןויצ תונב הנחת - 152
 נוא (חגיאײ) (גײלרעביא םושא ןא םוט ד*נ>י . םאװ עדאם יד נוא• סיסקול עד ןאם
 רעטכעט (זיײ* תינב) ,תילבת ןעןיטכיװ ן׳המלן םעךעלײוואטכאךטפב
 -יך ףיוא טניכײיןיג ןעניד םיבוט םיועעמ פךסך.םאװ םרעטומ יךיןופ
 טאה ןא גיבײא ןים -,ןעבאטזעכוב עגעךלאג טימ עתאטםיה טלעװ
 טכרופ עךהע נוא טםאזעביל"עקראטזע רפײא ןעןיװען ןעיורם ריא
 ןטישי רעך 'תפיז ,דײך פנײ1 ןיטעךט רעביךא טינ ,ה״בי טא| ראפ
 קיךוצ ןעמוק טינ רעמ טעװ ונ־ןך הזעמ זא לינןוטא טכאמיג טא,ך
 ,לגע םעך ןעהאמ ״הךבעיעטכדע יך.טעךיג ןא ןעךיא טאה נוא
 טךיןיבוא םוזעב טאךנוא ןעךאועג טעךיגרעביא טין ןנמורם ריא טך
 הככוז ריזי טאהראפרעך ,לגפ.םוצ גנוריצ ענפךלא;ערפיא ןייבפןיג
 ל?כ םפך קבעגיג טאה אךוב רעך םאװ ״הוצמ פטזקרפ יך״ זא ,.ןעװיג
 /יזז)ך1ח זעאר ןזעטנעב נוא ןעגילײה צ)ךוחה 'זעודק זיא םאך ,לאךזעי
 א ראפ זעךויח זפאר םעך ןיבעגיג נוא טבעזעל םי#ן ךײא ןעמ טאה
 יך וצ טפאמ>ביל םיורג טאהיג גיךנעטזן) ריא טאה ךיוא ,בוט םױ

 ןעװ טײצ'רעך ןיא ,טייל םנאמ יך יױן״רעמ ךאנ ה״ב טאן ןום תוצמ
 ןעלאז ןפךיא זא ונבך הזעמ ךךוד קמײהפ^ טאה ה״ב אךוב רעד
 עכילטעג ןיבעג נוא ,ןעהת'ןעטךאך לאז הןיכזע יך * ןכזעמא ןעיוב
 ןאטיגםיוא עטםךע יך ריא טאה' ,רעצרעך עזעיךיא ןיא טךךגיטכיל
 הבךנא םאך׳ןיב^םפא^יל נוא תוזיך םיוך טימ גנוריצ פךעייא
 ךײא״טאךמזא ןעךײויהכוז ריא טאהךאם .רעךנוא.,ןבזעמ םוצ
 ן*מ טכיל י־ך)טכיל ענײמ ןעךניצ ןא״ ןופ הוצמ עןיטכיוו יך ןיבעגיג
 עךעײא ןיא נוא תומןק;ערפײא .ןיא טײקןיטביל ןיבען..וצ.<תבש
 עהיױוגא זא םאך טמוקייװא יװ טנךה ,תומן^ני םרעךניק נוא ןענאמ
 ןפ^אפעג באךא נוא 'ןעךאווי; גיםעלכא;טצעי ןעןיי] ךײא ןום לײופ
 עטצעשיגכאה ערפײא ןויפ ךגרפדי? ןײ] וצ יהגררמ עכיוה רפײא ןופ
 ןעלאזרעדניק עךפײא זא ןפיוירב לים ײב טכעךזיא םפ זא ,םרעטומ
 ךייא דאפ'',ערעייא ןופ נוא תומזנל ערפיך יןופיטכיל יך ןישעל ריאם
 םוהטניךױ ןיגעגטײהכפךק אנא קוטײזיםאוו םעך טימ ןעגיוא יך ןיא
 .,תבשיםוא ןישאמאק יך ןיצופ ײן. ,אךכהךםב תבש ללחמ ןענײז נוא
 הלילח עךפך?א נוא ת^ש םוא ןיפיוקי נוא טלעג ךין טימ ןיגאךט יױ
 ״ • ץךעגױר • < ~ ״ - - . . ׳ . . .-•■ —--
 ליסתהל ךירןן חיח #ל, ז^רךמ םעד טמיױמ (זײשאיב בײחגוו) #וךגר י״זשר ױו <♦
 ,״לאד^י (לזסי ה? הן\#*ך חדץקאיזד^ חןק *־קימ הדזמק



 .ש ׳ןזיצ תונב זונחח
 6יי1׳ ריא'קךדטגײװז? נוא טפײמ ריא נוא ןיסאךיפאפ ןיףעקיח
 ן]דתן׳ ןום* ליטע^ ןיצנ.אג םעך זא ;ןײמעךאם ריא טםראל טגירע^
 וו״ריןופןוצך י,ךן ןיאוע״שבד ןײבןיטע^ױ טארז דיא םאװ ,ונ?

 ןיל־עומעדניןך ערעײא טימ ריא ןעלו ןעמו,ראכ דונריאטןעןך (ןישטנעב
 םעד י טימ זא ,ןעפיוו ריא טפראך זןיוא ־־(1 ןעטלאיל יןילרע ת?זע
 ייא תיבש)לאךשן תםנב טימ ת״יישה ןופ דלוב םעך ןעקײריצ ײ;.םאןן
 ןעםירעךבא״יי;ןיךעון (קייא םים ת־ישה ןי# דניב רעגיװע ןײא ״םלוע תיר.פ*
 טך ןיוש ןענײן.יל נוא (דנוביםנעבעל ןעגיווע)״םיןחןך רורא״ ןופ
 רפ.ײא ךאנ תומשנ עךןײא ןעןועטאך ןעלאז ײז זא / רעךניןך עךפײא

 ךיןעוועטאר רעךניןך עמורפ נוא ׳ עטוג עשיךיא יוו ,םימ; ת־וכיךא
 £גךי^ןיא דנאטשוצ ןעגיךעיורט נואי ןיךעטפניפ רעײ.ז ןופ ןיךעטלנ?
 נוא ןעךאז עךנעגינעגךעם עגיטךיל יך ןיא יןיײרא יד.ןפגנײךב נוא ;
 נוא׳ ״רגזךניןך.ןעפור ײז ריא טנע,ך ױזא יװ נוא ,ןךע ןג ןום ןעצאלאפ

 יןפךעהעג' םאוו (עדמעךם) םיךכנ יוו ןענײז ײז זא ,ןעבאה בי? יין
 טוגי םאך טמענ ,רעטכעט עךעײיט ענײמ אזלא .(א ךײא וצ טיכ ןױש
 ןופ רעטאפי רעײךטי /ת׳ישה וצ יןיךעךטטימ טגאז נוא טךא ןיא
 טלאװןעלױןןיטםעביןײמטימ זא ,ריך ראפפודױיולגזיאם?,'למיזד
 טלעמוטךאפ טלעווירעך ןופ שער רעךרונ ןיוצך ןיײך ןאט ןילעװ ךיא
 עניימ קקךאטיזע 'טכלאז וד תונמחר ןײריןיא טעב אזלא ,דימ
 ׳■,לי^וט־טלעװ ןעםױרג ןופ ןיךעוו טביוט דאפ טינ לאזיךיא״קלהיםע^
 יןיםאפוצפיוא טםױהךיעביא נוא תויצמ ענײד ןעטיה וצ^רימ ףלע,ך נוא
 הךות ןײרןעטייד ןפלאז יך.״ ןא דניןױ ןופ (יעפבעיפ ניא ןיס רעךניק ענײמ

 םפלא השיעמ
 ״תכןןי,חכלס יך ןוס רעטרעוו ענולק יךןן
 ״ לשמ מ דןרײ ןײשצירא? ריט ןילעון
 <רענדךעה^ונא)בלבידנןז ר(? ןע^יורן ן* ײ3
 םי1א ןעיליסאס עםערא יליס טאה רע?לע\ו
 רענײא ישאח ,ןעקונ יםעלא טיה ןעמלאהע.?

 ׳ - ןױ* ירעש
 ר סאוו יך אל ,ןעיתפ עךעךנא נוא (א
 ןום ׳רעךניק עךעיך טינ ץךעטןע
 םעך יןאנ יך 'ןימ׳אװךיאש ',תננצי לולח
 זא ׳ײ!ןףעפטנגןךא?ך,רמולכ,קע.לם
 ימנױיי .

 טךעןטנ?)אנ אי - • ■ר^נךהן ־ןאז עניומיןוא ןי?ע? םיא לאן רע ,טײהנ ילעםין א ןעזנעכי?
 ,ךיא ליווירעירם רונ ״ קנלנגךעם קטשעין קטיט ןעבענ ריך לעווךיא ,(רועייעך
 כאה ךיא עכלעױ ה;תם עךעײט יך דובכביטםלאה וד כיוא ,חשייךדו הךיקחא ןיכאט
 םהעניננא רעייזירים זיאי ת1נןומ ענײם טצעש וד כי1א ,ןעכענעג ־יעגנײל ריך
 ריד לאז־ם טךנףל טשיכ וד ביוא ןײלא ת נאן ,יטי;בי1א כוא ,רעטײונ רילי ןיבע? ינז ■
 זיאר^ םאל) ת׳יישהיײכ ןעטעכע? אן ריםקבאה קכײלנ שאך -1 הןתם א ןעבען י
 סיכורא םילח זנל ן\ןתש> תטנןם טיס ליטענ[ ןינ{נ.א£ א *זוטידנהז. םיעײה רמם רעך

 קײח ׳ ״ ז י ׳ ״ ז ז



 קצתונבהנחת ו*
 םע ,הלילח קדללןדן? טי;םיא ,תבזע ןע^ילידך קיד.קןדנכםמא
 תרןןצנ הרבע יך ךךה ןעךהא;ער.?ײז ןירעיג ןעטינזעראם טינ לאן
 םעך נוא קאפוקי; םעך ןעךיםזע וצ ץראיל ענײבא ײז בי;נוא /ליר
 רעײא ןעכע-ך וצ םיװ;ת׳ישהיטעון ןאך ,תוצמוחךוח ןײךןופקילן
 וציױו לכיש נוא ןעקנאךי;עטוג ןיך פיפזעם יןײא טעוו נוא ,טעבך
 ריא םואהײך עכילדןײרם נוא עטוג טימ געױ עשיךיא יך ײו ןעמ.ע?
 דובקן הלוד^ נואיטלעו) רעך ףיוא תחנ םיורג יךןופ ןע$אה טלאן

 . .יןמא ,טלעך ה׳תמא יךףיוא

 '♦ הלדב-ד רא5 ה^חתא
 ז;וא וטםאך דםמ ןיםיורג ןײך טימ /טלעןו רעך ןום דעםעזעאב
 רים ,שיךוק תבש םעך טנעזירפ ןירעײט'םעך ןעבעגך . - י . י׳ ־
 רעײז זיא םאךלײוו ,ראפי רעךיןעקנאך וצ ריך דנאםשמיא טינ ןעןיך
 םעך טימ ךך ןעךײזע וצ רע\ןש'זנוא זיא םורךנואיהנתסעםיורגא
 תוכזב זא ,רעטא^רעגימ־ואכרע ריך רימ ןיטעב ,תבש ןעגילײןד
 תבש ןוםהשודק יך לאז׳יתײשיםעךןעךיג ךבכמ ןיבאה רימםאר
 ןעטלאה ךך ןעלאז רימ זא ,תושודק תובשקמ זןוא ףיוא קךעיפשמ
 ןעבעג זנוא וטןלאז ת$#.ד תוכזב י נוא ,דןין ןופ ןייר נוא גילייק

 ןוי* ירעמ
 טךןיא ץיג טך ןעןכ שנען; רעגנויא
 ןעגאז םעד ףיוא ״עאםאק םענײך ץיק
 ונילעיאל ץ;ךאז# ןעיורפ לי? ..לדח ף
 ןישיאװךא; ף סאוו דניז ך ראפ,עגמי
 עצ׳ךגחניק עך;ף (ת^יג םהיג; תאוצ)
 ביוא / ת;ש םוא ןעוט ף םאױ ץךעלע;
 רעםימ עײרט א תםיא קא טין? מיןן ריא
 ןײז וצ יףט ךיוא נוא ףוג ץין וצ ײ־עני)
 ראפא ךא; םיא ק;יוק וצ טען(,דם^
 לאז רע זרןןן םיא טף נוא ןישאםאק
 רא? עךײ;ןיץופ בא ט;אנ ראפגאטיף;
 ןײא גא־ג ײ; תב# ףיוא ק;אה רן טעוו

 .תבש לולח ןא שאמאק ןיםצופעג בא
 רעד ללכ,ד ,<הבך;ח ־רוקוק אף י? הןלגו
 ,ןעב*לש דוםלמך יןסס יל יט ,תוכךבו

 ל־בשנן ()(״ױרישנן^ ־ • . •

 ם*לא חסם
 רעך טךעוןזפנע (׳וכ ׳ט .םולזץ לןןן םײ.ח
 ״רעיךניק 'עביל ענףג •אוח דןור;' ארוב
 ךײו< 'ןיבענ וצ םהעגיגנא רעייז זיא רים
 •רונ ״ טע? ריא לי? רעם ךאן תונתם לים
 יך דובכביט^יאה ריא גיוא ןעהען ףראך׳?
 שי הבוט'ח;זוסי תב?י ץפ חןתמ ערעײון
 ךיא עכלעןו (הםיזי 'ת;ש1 ךןני תיבבי יל
 םעך ןום י.ןעפענענ'ןא נןאל קוי ןײא באח
 תבי? טלא-ך םאון רעך זא ,ןענ־ועל וצ זיא
 ,טײצרעך ןיא ןא םיא טםע? רןן דובכ;
 טינ םיא ןעלאן רעךניק עניין'זא טיזו נוא
 יתבה םע ןבס תב# רמושזן> ,ןיך ללח?
 ״ טײקנילײה ןיא םיא ןיא טננײיב־אש נוא

 יוו שווחלציהן תוגתם עלא וצ חכןז זיא רך
 וכלתבש יתאלקל) יךודיחכל ןיא ןיןאן רים
 יתולגרה עלא יוצ טננײיב תבש ןעטי-ד
 ןילוז ןה תםב תוצףיי ראשכוק םױישע

 . ״תבש-דיתז}ץךבככש



 זל$ ,. ..הלדבד ראפ הנחתא: ;
 רימ מא (1רהךת? ערקזנוא ףױא חסנ נוא דובןב ה$ןך* נוא דנוזיג
 תבע קנידק^ר םעךיטײקגילײם טימ ןעןןענויצנא ןייןהכוז ןעלא;
 ןע^לײס ןום םיורא ןעײ; רימנוא,תבע ולטןע םױלרעהיכאנ נוא
 יי* ״נייליג) ״לוחל ז6>ךן1ק ןיי1 .ליךכמה דןור?״ רעז$ךעך יך םין? תבזע
 ^ .(גילײחנווו זיב גילײח ןופ בא טעדײש ר* םאװ ת״יש׳ח

 ; . 4(טכאנוצתבש),דלדבה ךאנ הנחתא

 םאון רעטאפרעשילמיד * ןיטלעוו עלא ןופ רעה ,םימלועה לב ןובר
 ,םיאורב ענײדיעלא ףיוא דאניג ניוא עביל טימ טםקילב וד
 םענײלר םעך םענראב / ןעפאזעעב טלעוו יןײך ףיוא טסיאהיוד עכלעוו
 דןאוו עלופא ףיויא ריך ראיפ טמוק עיכלעמ ןירעניד ןײך ןופ טעגינ
 קוזע זיא שךוק תןש רעביל רעך ,יץראה עלופ ריי$ ןיםיגוצםיוא
 זןײנ א נוא עהור רעזגוא קעװא ךיוא זייא ןעמאזוצ םינסנימ ״קעווא
 ״טםײמ וד ױן ךאנ רעװ ,םלוע לש ונובר ,ןיגעקטנא ז;וא טמוק ךאױ
 ודיון ךאנרעך ,ןעגאזוצ ןידויא ראם טאה״ךאון' עײנא םאװ
 /לארשןקלאפןײך ןופ ןבעל ןיךעװש םעךטסײױ רעםאפרעשילמיה
 ןיזטקךראפ דױ רעךעי רעטיבנואירעװש יוןי ;טיםעג ןירעטיב רעךן
 קעדש עכלעוו טימ י.שםנ חמגע נוא גראז עכלעווטימ ,טיורב ןעםיב
 ךאנרעװ','ההיס עךעטםניפ ןײז ןעמאנוצ טננײלב ירע םענרעמאמ נוא
 קכילקעךש םעך יוזאיטריפש ׳טלעך רעך ןיא רעקלעפ עלא ןופ
 טמוק ךאװיעײנ ןײא ,רעךניק עמירא ענײד יון ךאװזןךגיא יןופ םשור
 ׳קערש עײני׳ גראן פײ;זניויא טגנײרב ךאװ עד ןײא ,ןיגעקטנא ףוא
 יך ראןזיא ,קבילבעג זייא זנוא םאוו עגיצנײא סאך ,רעמוק ?יי;
 ןיא ןעביול;נוא גנונעפאה עגיצנײא יך רונ ,יןײלא ריך וצ גנונעפאה
 ,ט.נײה מב ןיטפעךק ןיבעגיג זנוא טא,ך רעטאפ דעגיךמיראנך?׳ יריך
 ,דןינפלמ ןוצך ייהי יןכל ,קגאךטךע*וצ דלודיג טיימ תור^ עךעזנ;וא
 עײ;יך ז$ ׳ טאג רעגיטכעמלא רעםױרג ריך רא? ןעליווךעך ןײ1 לאז

 טיןכ ',לומ טימ ןײז אך לאז ,ןיגעקטנא זנוא טמוק יעיכלעװ ךארי
 ןיגעק״םאװ ךאזא ןאט טינ הלילח ןעלאזי רימ י,קילג טימ נויא )דײר?

 םטלאתשעמ י
 ת״ישהעקאמ לאן ״סדץװפ ןםמ ךתעיא) יוו ןפנ קױ< יצןעכילנענ ןעגיי!ןיךיא(1
 ,דןמין״ןםנ. תייהואיד זניק ןי^קןן דןײזי םלרצם? ןשגו טןאז-ךלםה ךוך
 1״י נ״* ידמ? ן* תחן נוא חןןך? ןיןא ןיא ייורם עםייךייא ױ נוא <מי?ה

 * יייךיןי י5? ט;אן רךוט׳? רען 'ףו ףפן״א ינז קןי?גע| ׳
 ירמת• ־י׳



 הלדבה ךאנ הנחתא ^6
 ,זפינ זנוא רענײןנ נוא ןײ1 אנקמ טינ.םענײק.ןעלאז.רימ,קליד ןײד
 ״םיטי תוכיךא ןופ ןרעיוט ,טײקגיטכיל ןופ ןירעיוט יך זנוא ןיפע נוא
 םײקמ דנאטט>דעפ םענײךטימ קלאן רימ ,דנאטשראפיןופ ןירעיוט
 ןופ ןירפווטםײרטיג ןעלאז רימ ,טםײךט ןופ ןיךע.ױט',תויבמ עקיך ןײז
 ןיךעוו* טץיפשיגיןעראז רימהםנךפ ןופ ןירעיוט' ,טײןךףעיורט עלא
 ףיואיתומחנו תועושי תובוט תורושב ןופ ןךעיוט ,דנאה עגילייה ןייך ןום
 ןופ טײװ ץנאג ןעניך םאװ ךאלרעדניןר ערעזנוא ןופ נוא ,לאךשל ללן

 ,ןטא ,ךאװ עכ;לײךטא ןײז לאזיזיוה וצ רימ ײב ךיוא נוא ',זןוא ־*.

 י ♦רוב^'תינעתל ה^חתו׳; לע/ז,
 ןיאלוטש ןעךיוה ןײד ןופ טםקוק ודרעכלעװ ו רעםפעשב רעסיורנ
 ןופ עםינמײהענ יד טםײוו נוא י ,ץףאה עכילשנעמ' עךעל. , .׳:■\
 ,ןליוהרעפ םינ ריך ןופ זיא הבשזדמ ענעגראברעפ עךעי ,עלעזרעךעי
 וצעגיטיולב ןײמ ,טימעג ןירעטיב קרעווש׳ ןיײמיךאךי טםײוןיוד
 גאט טםאפ׳ ןיזיך ןיא טצעי.םוק יךיא עכלעװ טימ ץראה ענעקאךב
 עךעזנוא רעביא זיא שךקמה תיב רעגילײק רעז;וא ראפ דיך דאפ
 ,תונבךקחי ,ןה;כ ןײק ירהעמ טינ ןעבאה רימי ,ןיראװין בךוך דנין
 רימ עכלעוו תונ^ךק ערעזנוא ,דניז עךעזנוא ןײז וצרפכמ הךובזן ןייק
 עךעוושינוא רעצךעהענעכאךבוצעךעזנ־א ןענײז,ריךראפןעגניירב
 רימעללעװ ןירעךט עםיײקי ערעזנוא רוניזיא םיכםנ עךעזנוא ,הטיימעג
 ריךדאיפ ןעמןנךאם.ירימ קקקטימאךרונ '.ריךראפ ןעםיןרעפ
 .עדניז עךזנוא ףיוא הזןילםו הליחמ ריד ןופ ןטעב וצ טאג רג.יטכעמ'לא
 יך טינ טקגנאלרעפ ןונחו םוחר טאג וד םאך ,טוג רעײז ןעםיךו ףימ
 (ו טגאז היעישל איבן רגילייה רעך יװ ,ןישטנעמא ןופ גנוגינײפ ־'
 ןעךיטםידד'׳רמולכ >(ושפנ םךא'תונט םוי ׳והרחבא םוציהןזדיהזכה)
 זןעגינייפ רונ ךיז לאז שטנעמא םאװ גאט טפאם ןיײא רימ ײב םאך
 קכאמטאז .,דאנע^ נואיםעטוג ןאט לאו׳מ /ד טםגנאלרעם ןעךםאװ

 םעיך ןעליפ־טימ" . ,ןיטעקא; םעך ןעךיילןל ןא ',יןעגירעגנײ״טעך
 ךלמק רוך יוז נוא ,ש;ואװ רעגילײך- ןײך ־זיא םאך רונ','ןיךקךײל

 ספלא חמןם
 ,דןיז ערפיד.יןךיד תורין ןעז״ילענ ײן קא ןד< ןעווין ןענעז עכלעוו םיאיננ עךעןנוא
 עגרא קיװלנ ןקזמ ײ1 ןעבאון םעך ךרוד ןיבאה תורוד עניךךעהדם ױ י־ י ״
 ,ת?מ| חרשע .יזתץדן םוצ .םיתיגןןת ןיטםאם וצ הוץקאי זיא םיפ םאך קווינ ןסתם
 ןרחא ,כן<ב חעוץת ,זיוטס^ ר1ץנן ־ ןי?אה ןיךעק^ עיעזנוא םאןן ,־גע^ י יד

 רתםא



 טע - ׳ רדבצ תינעתל הנחת
 י1צא זיא רעםפ^ םעטאג (הךבשנ סת םיךלן* יחבמ טגאזיג מא-ל
 וצ גינעטרעטנוא םוא רונ ןיא ןיטהאפ רעך נוא ,זפםײג רענעכאך?
 ראפ ןעג״>וק קנעק. ןעלאז רימ טימאך ,ףוג ןעצלאטש םעךי ןעכאמ
 דךילםויהליחמ ןיטען וצ יןך ץךאה ענעבאךב יוצ עינײךא טימ יריך

 ׳.;*־׳ ־ י .דנין עךעזנוא עלאףיואי הךפקו
 ןירע.?יך זײך ןום טעבעג םאך יוצ רעה ז טא^'רעגימראברע
 ןיםיג םיוא ױוה עגילײה ןײך ןיא ןעמוקיג ױא עכלעװ י ' *
 עכלעוו רעךני(ך עטבירטעב ענ.ײך'טימ ןעמאז יוצ 'ןךעה סעלופ ריא
 יךי זןוא ןיךעל ׳ רעטאפ רעגיצרעהמעךאב '/ טצעי רך ראפ'ןעײטזע

 יווהען ,תונמםךעכילךנענוא ענײךיןום י,תודמ׳עטוג ענײך ןימיןיגעוו
 ןילאז ןעמעװיוצ /טלעוורעךףױא ןעײטזע רימ ןעזאלרעפ נוא דנילע
 ןךנעװנוא ןיךעק זנוא רימ ןעלאן ןע^עוויצ ,עפליהםוא ןעײךעידימ
 טאג רעםיורג וד יון יןאנ רעןן ,רעטא§ רעשילמיה רףוצטינ ןעון

 רימעכלעוו ןיךנואװ ענעמאבךע^ יך ,תור^ עמיךעג ך טםײןן
 רגימךאברע טםייירט ,רעצךעהי ענעםיךוצ עךעזנוא ןיא ףיט ןיגאךט
 עטביךטעב עטךעטםניפךעם יענײד'׳ םילמהריו'ןױצ י־יבא ענײך טאג
 עכילקילגנוא ׳ענײיך״ רעטיאפ' רעגיצךע,ךמעךא־ב העז ,רעךןיק
 ןיא טײרפיזע וצ נוא טײז.וצ ךאבענ ןעגײן ךאלעםבעזע עטדעזניברעפ

 ןוחטך םעיך טין רונ ,ןעךאלרעפ םעלא ןעבאה ריימ ,טלעווי ןיקע עילא
 זנוא זיא טאג רעקךאטש ריך ףיוא גנונעפאה יך רונ/רך ןיא
 וד וא טײצ ןיוזע זיא םעי.תורצ נוא דײל עךעזנוא עלא ןיא ןעןילבעג
 וד יװ׳טלעו.ןקפ ןום ענעםיוטשךעפ ענײך ןעבײלק ןעמאז וצ 'יטםלאז
 הצןייז ףםדנ היהי םאו הךות עגילײהיןײד ןיא ןעכאךפשךעפ טיםאה
 ןײ1 ןילעך ענעפייוטועךעם ענײד ביוא,רמולכ ,(דןצבקל םשמ םלממך
 ,ןע?ײלק ןע^אז וצ ךױא ײז דןיא לעױ. ,ךדיןיגיךנע ןיילמיה ך ואװ
 ימי? האךלן ךךנגענ םשע םילזיױרי.ןופ ןירעיוט יד ןיאי זנוא גנײך?
 ,ןטײצראפ יװ.טכךאפ טך ןפניך ךייך רימ ןילעןו ןיטראך נוא (םלוע
 ײ רונ ,רעזךלךע רעזגוא.טםי? .וד ,רעטאפ רעזנוא טסיב וד ןעך

 -, י ן??א ׳ ונימײב'הךךמ? ןיפלעוך זנךא טמךױז ןךלא: ;.- ־

 .״ "***"" םםלא ה*עמ
 ^ רעיחעה ע#יךוי ױ ןיקעװןע ףיוא ןי^אה ןיךוי יך םע^לעדן תי;עת דת?א

 ״םיאז^ עד5ײ1 ףיוא ץיבאה הטךח ןילאד ײז ,רץוםאו יכךרמ יםי4 ךעו׳ױ לכהט יןיז־*
 •^<דײמ>.ת>יי3ן0י9^דע^ןוא יון י* ױן מ* תדןןסי םעד ־ן* ןיןןרעל -
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 - _ .(םיתיגעת) ןיטײצךדאי 4 יך ןופ גנוטײדעב רעך ,..,

 [ ןיטראד םאוו ,קיך;אפ א ןיא ה;ל־ע ם*צ ןײךא* זיא טןיךוטלתרעםיתגא
 :ערעײז זא ןיםײוו ײ.ז / םי?ין?ה ןי^קןן עגיןײןז טעןךאיג ןי?אה ,

 ; עהור? נוא עזןיגעל# זא קהעזיןן גוא ה;לדג םוצ טסאןןע ק?אה ןױעןןלע
 : טעגלאינ ןימ־ואן ןיןאה יןיוא ,ט?אשען ךדא ײן ןי?אה .ןיטפאן ןיךוי
 [ יזו רגןיךץ טןידך ןי?ע אוצ ןעוױ; דךהק ק?אהעילעו; ׳ ק^עןן עןןןי לי?

 י ןע?-ז# חײמ זי?ךאב הןוצדך יז?ן ת$צ םע?צ ךאל זיא םע ,גאן? עלא
 • עךעזןילןן יל ׳ דןאן ןײןכ רא? טי;ךין םןרער# ןען נזא , ציורט ןײק.טי;זיא
 י ן:ע.ןא שןי? ײ ׳ באױעךײ# דןין ט?ור .ןי?ארך רא? םאן טאה קזקןקנען
 :ןיזןםאפ טםלא;וד זא טאע׳י; הלילן דך טלאןו םאן ,רוחן רעטנוזיגא עד;
 יװא סאך ןעןןױא יװ ׳ ןי?ע רעה;אג החען ןעעואך גוא ןי?לעװצ ךא}זי?

 רען וצ ןעזןוקעג טםךעקזן טןק? ,ןיזןײל ןוט נוא זפא; ןום ןאןע^סױא
 ךין טקור — ט?עןע\נא'ךי1א -1 ןיקע םוצ טפאחיג ןיוש ךין וטסאה טײ?ךא
 ךיג? ףךאך ,טךךיא טקא? טײצךדא;םךעזיא? ןײס-םקח רעטײװצאגנ^
 קט?א? לאז טלעןן עןנאןא - ? טײעךהאי ם׳םק;חא ן? הילךנ יוצ ןיטםאפ
 ןעןעקײל טין לעה ךיא (םנ״ ■״■ײועי פגא>)י? ק?ךא$זן׳י;זיאז|עט;עק ;יי,א זא
 טי; ךאן רעקא ׳ ש׳טנעזן רע?יױנא ןעןע; זיא י םק;חא ןן ה;לך; זא
 קזן ט?א§ טײצךהא; ם;וג.?ר הןן׳מ וצ רןצ ׳ז גוא ,זניןךה^ם ױן רעקעךנ

 .טי) ךי1א
 ,ןױעןזפןע ןעגעק,יךלאן רעקלעוו ? ןיזןופקן ןי^קךע^ אן ןעם ט?ע.;ואװ
 רעןוזע? רעטלא ןײא בא ךך טןור -ןיעוויג היחמ ראן זקא רע טלאו; •
 רונ ,(טןיךומלת רעך טרעמקןע) ךאן ך ןערעלןירע ךײיא לען) ךיא -,דױ
 קך? ק? טאהיטײצ רהא;א יקן* ט;אד ,קגעך? סעןע״ ךײןן ךי* לעװ רןיר?

 הך£ע :קז?ײצךהא; 4 ןקךוח רעזקא ךא; ןיקא? ריזן נזא ,רדא;א לאן
 ביוא יזיא ,.ד;לך; םוצ גוא ׳בןז? הן$ת ,זוםת? רןקג&ה^ ׳תרם?
 טא^טי א ןיא '.עזן?י#עגא ןײא יךין טל־^ך ךאן 'יך ןײטצ׳ךע? טליון רי*ז
 יטךי?י;טאה רע ,ןאהךעןגיךעלי;םי1ר;א ,רע;א;ליט רעקיורןא קװע;זיא
 •ןע;יימאש רעזןךעדנוה טןעלין ק?א<; ײז םורא עןלען קזןןעז^ינ עםיורנ
 ױא י,קנאכק טױט טען זצ קלאשע; ונילע נ6 ריןג רען זי.א םױה י,ךױ
 לײװ ,נןיםורא עלא נוא רעןץק נוא ביױו ײן רע$א; רעןיורגא קךאווי;

 ••לא מי>> -
 ערןןײן םאוןיםאך ז* קצאי ןעגף קא יד םיוא זיא ןד^אש ןיםלעצ יעך ,״סקךצ
 דיןזי קךאזןיג םםאךםיזיױ קגען ןירעמלףן ןיא ןיקעווךן ניא םייעעם ידי זירעסע? יצ
 ריש דלאג ימ ניא .ךןל לי* יעךעײ!יעןיזי ןענירעעוח 'םעך,ןיציזלז ,תינזןחך.ןיצךאה
 םס ײ? קלען ןיע 0?״? ןדףן וילףן זיי״ ׳מימ׳???״ ״ד גיא

 >׳.



 *•׳' -־ ןיטײצ דר#י 4 ײד קפ גנוטײדעב .
 רעארעךקה ןי3# יל.קפ סאוו ןיס$ע£ען יך ןףי? טינ רעןײק.ןעק םיא ]$

 ועל י טא-ד ןעןג;אדיג ץיב ןעזןין זי*ז דןן קז לן רזנ ,ןע.ילי?אפ
 טאה יוזא ׳ טןעקקןעין טאה רנ;עא יןאז רעךעי ט;עך$ין עיןקױאלװארןוא
 עא טןךךאטזץינ טייקנארןך ך ךיז טאך עדןע םא ״ןףאוולי?ןעןיוצע.;ךד
 ןופ טגאעןןע ןיךאםעפאך9 ף םהיא ןיבאך םאלוםנאןכ ןיזןץעל םעך ןי£
 .רעןײוו זיא םע ,רעמאי רעסיורנא ײ; סאך ןופ ןיראװיג זיא אך ״ןףעל
 ךאך זיא ,טגאל^ דילגא ןמן לן טפאךי; טאה ןען גע$ ענינײ^;י1ז.א קעװא
 זיא יוזא ,קינעלי ןינאזי וצ טי;ןע;ע(ך םףיוטןכאך יוו ױזא ,ןיךאלךא? טין
 טקײךןפי;ךך טאך ןעןן נוא ׳ןי?על םעך באי ןיןאז ײז זא ןענגורךע; טי;
 רע^רעלןוה קפרעזןאן רעך טאה םורא נע$ ענױײא ןיא .גךונעפאה טימ
 רא9 םאוו ןיךעטשךאפ ךך ןענאך רימ ,ןיגיוא יף טנאיסעך ׳וצ ןעילימאפ
 ?! ץ^אהעלא ׳ טאטז* ץנא; ןיא ןיךאװין זיא םע רעי?א; קגילקעךשא
 ?! קגא-ל ןיט9ע?'י; ף ׳רעע םיור; ןופ דנאונ ןא פאך ק;אלס'י;'טושי§

 .טױרב ןייוז טלעוורעך ןיא ןיךאק וצ ןעעיז ןעךליסאפ ךםא ,טלעןס׳י;
 מא רעמלק א '־ךןיך ״םיסותן ף ןופ ד;ײכפ א ןעןוקיג זיא םויסייהינ
 די? טנאסעך םיא טאט^ןופ רעךהיפיך ןיבאהי״ןאמ רענילסקךא א י'
 ןאמ רעך ׳,ןיזןפעזעי; ייך רע־ןיא נוא םימותל ף רעקיא םזפךז׳גוםא ןײא
 טונ טגײלע^ ןײךא ךך טאה רע ,ש;עס פאךא גוא:רעלעיארא רגןײז ראןנ
 טי;ױא םנן ם;ב ,ןײג וצ ןעןיתען ןיא ןייואה*ןיטפעשיניד נוא טפעטייג ןיא
 .ןד?א;אמ עץנייא קעךא ױזא זיא םע .םאווטע ךאיך רענא ,רעןןאפ רעך יו;
 ר?י1 ר-דאונ רע לײמ ,םי.א וצ ןף;מי; יוצ ןיךאװי; ןע;יך עלצ נוא
 1מוקזן אלןמ א ןיך טעמ רנן זא טפאהייג טאה ןעס ׳ ש;ע$ רעקילןץיר? א
 רעיטקא ךין קלעװ רדאי עגי;ײא ןופ ףיולךעפ י ןי*ז נוא'׳רע$א§ םעך
 רעךיטײצ רעך טיז? ןעך ׳טפע^עך ןיא ןײבצי נוא רעךןיק ף ןעװעךאדן
 ןיגעל ןע;עךקףיצ ןילעך םעיזא ,טאסךאפ ןיסױר;א ןיא קעװא ט?ע?י;
 ,ןיןעדן טליף־ואפ טעװדעאװ עםױר;ף נוא ןעילימיא^רעסךעךנוה םיא ײ3
 םעםעיא יןי^אלךאפטאה'גוא ץקלאון רעךעזןץניפ א ןעןוקע;זיאנןול^ולק
 ן?י?ע םעך טעךךאמךע נוא רעךךעס עך;א3 איןילאפען םנ; ׳ןײק
 .םעלא קפ להא ץךאוןע; ױא אך ,עםאך ף טךיבאך וצ נזא םיז?1תי ף ןום
 נוא ,טױרן ןא ןעןילנען ןעץױ ןעמיסא? יעסרעדנוה ך נוא םי?ותן ף
 / אךףקא ץא / טלעז> ירעקיור;רעך ץא ןיךאװע;־טיירק^ וצ ךעןעג ןעניר

 ... ל םטלאהמעם
 יזי^מה רעךעי ףראך םעך רעןיא ,ןיזןוג רעבא ,קךעון טסאךטין׳ענ ךי1א םמ^)
 .מיגעפ םע־^טימ דט ןםוק זצ בןי םינ ןהעז קלעןן קק?ערנמ שאך. 'קלעװ ײז.זא
 תינע^ םען ןום נאון יטף ןױ$ ןי1א רא; םוצ קרעןוי ם־ק*ץץזפ רעיןרעזכ תךןײ!

 ליי - ״ ־ .... י



 .ןיטײצ רהאי״4 ייד.ןופ ץעגנוטײדעב 16ס
 וצ ןעןײז לין> ׳תויך?ךמ ןיא ץיףאט^ וצ קןיינ ♦אמ&נע^ ןיא
 םעךןאברעקיח ד קפ ןיוממ קגנאפי; ןענײנלי? ,רמןמיד ןזפ ץבךאזןזן׳
 קקעלא נוא םימותי ף ןום זיא םע זא ׳ןיפאלק# עגיװע ריפ ףייקךע.ןנ.םזצ
 ט;ייה ׳תזליןזע נוא תזלב ןי1< ךיוא נזא לײהמיעטתעצ א םיוק ןעײזיל^ע^
 םוצ:ט?אמ ד?יק.דעךעי רעיורזןא רא? םאװ ץלע^יךאק ?! רי? ןעקק.
 רעד תע? ןעװענ זיא רע יןילקילנ יוו יןיז טןאמךעך'רע זא ,טײצ רהא;

 ײנ ,טצעל.זיא רע לפצ? נזא ךילךילקילננוא יוו נוא ׳טקיעלינ טאן רעזןאן
 טימ רמולק ,ןײלא טייין רהאי סענװאלנ םעך טימ טןינונא? טין ךין ןי?א,ך
 נאט םעך ךיוא ראך ׳ ןיראװענ קל,רם; זיא רע^אפ רעךםאװ נאט םעך
 רעךםאוז נאט םעך זגידב ׳ןעךיוהע^** ךין טאה קילגנזאר^ײז.םאדן
 יך םאע נאט*םעך ץא ךיזא נוא ,טע| וצ טץילינ ךין י טאה ׳ רעטא§
 םעך ןיא טעך רעװ נזא ׳ ןי?על ןזם ט;אזטנע םהיא ץבאה ןףאמעםאךפ
 ןימיאלךאש זיא ןאד םאװ ׳ ןזקיפע רעײז טעךךאמךע טאה ןעמ םאון נא£

 * ׳ץײע רעקצעל רעײז ןייךאװין
 ןימײצ דדאך 4 עךעזןזא םאוך רעךץק עביל ןיוצי ריא טײש^ ראפ טנײס

 (םילשזױ לנ׳ לבב ךלם ךםם ייב) הך|׳ע זיא רע$קךע רעך ? ןיטײךען

 ״ד .ד .׳םיל^זרל טאזןש ץנעךיזעך רעמוא טךעקלאב טאך ילן? ךלו? רעך
 יוזא לאמא קץייז רים םאון ׳ טעיג זצ טץילין .ךיז טא,ך קילך רעזנוא
 עילאךא טליםקיע; נוא־םוהקךעזײקא טימדנאלא טאהיג. ׳ ןעוויג ךילקילן
 עצןאג יך זא '׳ טא^אפ אזא טיכ נוא קמאך אזא טימ ,טלעוו* רעךףיוא
 טײקןילקילנ יד ניא ׳ םיכלו? עךעמוא ץפ המיח יך טךעךץאװא? טאה טלעון
 עלא '׳שךקימה תיב רעזנזא ןזפ יטײהנעךאהךע יךיגזא ׳דןאל רעזגזא׳ןופ
 ןיקלפ םע נוא. ,קא ײנ טהור םי?לםה יכלמףל^ רעךזא ןהעחגץ?א,ך
 תי3 רעןץא ןיא ןייז ללפזךו? ץךאךן<1 עלאיןופ ץזן׳קו? ף ןעמזק
 לײע,טנןךופ-ןעךהע םיז־ונ טד? טקוקענ זץא ףיוא טאה קק נוא ׳ שךקמה
 עךעזןוא ק?א,ך ׳זןוא ףיוא טנײש טײק,?'ילךעה םעטאך זא ןהעחן טא,ך'קק
 טנײלי; ךי;טאה קילן דץא עךרע רעזנוא זא ,םבארךע;.טימ םי£יעמ י עזײ?
 נוא ״טליולךך ךיז טאה לב;יךלמ ירעך׳זא .ה .ד ^טעך וצ ךילךע^ין
 טינךין זפאך ךײרןי3עקיןײק.סאװ ׳םןלטיוךי טקאפעךןר רעךנזא טךעןאלא?
 לכ ונימאה *6) טםאקערק^ אזא ןעמען ןײא ןעקק טעו;;ם זא טןיזלץן
 רעטיףו? רעך רעהקאנ ,(ם.יל$'חן יךעשב בױאו דצ אבי י? ץךא ■יגלמ
 ןעמונין״טאה רצגדכזבן םאוו גאט םעך'׳(זזמת? ר£וע העב#) טײצ רהאי

 ם פ ל א ה ש ע ם י . :־ ־
 ךךבתן ם#נ םיא טעמ ןהאז? חבוועץ ריא עלא ן* ןוב^ןװ ןיל ןיבמג גבא ןײלןן ץל
 תםוו יטמװ ר? מא. * ןיך.לתום ץלא םױוען רע ביוא ןיך.'וצ שבידו ךגוח ,םי^נזזג עןײן
 י ;ן3$'׳ ןויצ תוםחנב ךך ןנמיר? ןײז י ןןדא ל*ז ר^׳זוךיגמ 5 ןאזק$ םעםן שאק



 #8 .ץ&מיג* לן־זאיד-*- יד ןופ ננוה־״דעב
 נוא:עו־לן יעז>נוא ץןעין םען טגאדע; יא ןיווע .ה .ד ׳טםאםערקםען[
 ט.י9 י£־-.םאו? (באן1 ה^;ת)טײי/ רהא; רע^אלג םעד־רעהבאג *׳ קיל^
 דןסא גזא טענראה ויז־ ןי^נע^ רעדנעץוט גוא קךקמה תי5 םען ט;ערנךאפ
 נוא ער-דע. עשעדיא ת ה ,ןעל?ןיא ןע׳גונעג ץךיא ןופ ךענעט ע&ילינ
 רעק?;י? ין? ןײןןזץךא? ןעקי ןעק ,ןעץוא ד טימ טבא$ע;וצ ןיוזע טאק קילג

 ;•׳ * י .ןעןןי;ןיךיא ןאב ׳יא םע - ׳•, .;.*
 דין^ןיט;לײוו ,ןירעט&׳ ןײא טנײזעי;ךא; טאה ט;א;עךעמםץפזעזיך ןיא
 זא טלאווע; רונ טאזז ךן ,דןאל ך ןימו? בחחי טךאװעני טי;טאך
 ע5יורן ד רונ ךז טאה טײך ׳ םהיא רעטץא ןאמךעטנוא ןיױ ןילאן ןעךוי
 יע3יא רע טאה דארא; ןע5א5;ײ}< םעך רעבא , ןעל? יןיא ןע&ונע; טייל
 ט&׳ךיפא ׳ רעךיךן ע;עץיא עךעײז ןופ יך רעביא ןעכוני;פיואיג'זא טזאלע;
 ד׳רעניא ;ןוקיפגן ןײא יון,.ה.ד ׳םק;חא. 'ן;הןלךנ־,ןאמ ןע;יטביווא
 םעקיע׳לפ לי9 ׳דץן וצ ןעמזקי;ןיךוי ןיטלאוויטייצ רעך טימ נוא ׳םים1תי
 ב$ ךך ץטלאןן רעיןעל§ עטגעךןךאפ עלא יך ׳ןירעק םוא ךין ןדילאמ
 זיא (רצתכובנ) ןאךי?) רעך ןעון ןעךדאך ץס ףיולךעפא ץא ינזא׳ /ןעיט
 קיךוצ ךד ץלאז סעקינעלפ ע.לא וא טקע&עךאםא קוןיג טךאװ ןיבךאטקי;
 ם׳ךקזמ תי־ן םעך ןע§ סלאװ:טײצ רעך יטדן נוא ,דןאל ירעײז.ןיא ןע׳ןיצ ,
 ,ערהןן נוא הלודנ רעיײז וצ ןעמזקי;קיךוצזןףיא ץטלא־ח ,ןעױב בא ךױא
 ׳ םןךיוךצ ן; .ךילך; קילצ םעך יתךךרי; ץיגאה םיעשר יך זא טצע; רע;א
 נוא םןרץמ ץא ץ?אלוצ קץך ליק״ קלאפ־עצ;א; ף ןזפ לתא ןיךאןוע;זיא
 ואװ נוא יאזניק.ץא עא אקחקצ:ץא'ליפ1נוא',נעװ ץא ץךאװי; ׳?׳;ךהע;
 תזעך תזיח ןופ נעך ןיא ץ&רא^׳זצ ןענײ! ךםא > ק^ ןײא טא,ך טיךעוו יך
 .רהא; 50 רע5עה זא ׳ טעמהיוורא^-ןיךאווי;זיא -ד;אל ף נזא ׳דעךנוהיעא
 טאך םאון רך זיא ,רהיא ןיא ן^נאני;יןךוד טי;ןעזיעמ םעגידעבעל ןייק ןיא
 ױזא טי;גאן; םעך ףראך לי{גינדפע$י?א;א.$א; נוא חוכ ןיא יןךאמ רננ
 מךת םעך ףיןא קץךן נוא דךגנ ךעךףיזא יןךל ףראך רע ׳ץטסאפ רונ
 ץץוצלאפ זיא םנן זא ,ןףאװע;זיא דריא ןופ םאןו׳קלאפ םאךזןזפ
 דזופאב׳נייי׳מא)ןעקלאןן רעןכך אזא לעכיך ץרע$ױל רהיא ףױא ץרא*;י;
 !רעקךזן?׳ ,! רעקךטז^ ךךע דע^ זצ לזץך ץ״פ ןילאפי;זיא סןז נזא (ק׳* ״י ״*
 םאד ;?תוחומטצעך יציטא; םאון לי;א,ך רעק;ז*ק ט;ײליפ.ךדיא טץיש
 ץפ דעקי^ק ןילאפי; מא ס$ רזנ ׳ קילגנוא אןע ןייזי טינירביפ״א ךא; טלאןי
 ןףאזוי;זי{ז קךא§ ד נזא ,(׳ליחשי זתאעו!ןרא םיםש׳ם דילשה) ץ;אלנ דעשיליא
 טךױל־ק .םזײץעןױמ נוא וענײעןן רעךעי זץ .ל^ נוא ךךע ף ױו ין£ײ
 ץ^וט^ טי;'זיא םאץ (לינלנ) ,ןלילע דךעי ןופ ,*יטאהךאע יל״ ץגאל י* רל :

 ניא * עיםלמד)* ואו '1



 קנ*צ ףןךאי 4 יד ןום צנוםײדעב 16$
 ע§ידיא ןיהינ ךד לא? ס? רע^לןן עק?אס ןיא טיען מא ׳ןןיול^י; טי;ניא
 טעס? םקדדגג ן? הײדן תגיךבי ןיפ גא$ רען ןיא ,סיףן ק;ײמ טול?

 רחױ חינקח יג#ל'םן>יד> לשו ןקילס ז*׳ק) עיךקםס תי? ןךךיח רען ױן י רעשעךן
 ן? ה;$חן ןזס״ טיױן רהא;רעןר קיזןךא ראן ץושיזיא ,(שיקםח ״ב ןב-חחמ
 טבעלין םיוא טאה זנגבהז&׳ט ? זנ?ב הזןיט ןום טײין רהאי םעד זע םקװא
 ןעי9 טאה אד נוא ׳דןאש^ןוו ףיוא קלאק יךבץזאלי;נזא ןע>דאי עגיי]
 טביולן^יוזאױ) טןײה '׳ ןעןןאן וצ קלא? ע>')א; ך טי?.טריא טעךךא^רגג

 י ? ג'א$ םעד טךעױרט נוא (1 טזןא? סאװ םען ןופ ןיכאל וצ ךך ןעם '■
 דריא יוו ,ד;ײבפ'רע?יל ץסינ םעלא טי? ץךעוך ריא טלאז טמיװקרע
 ץםינע? עיעטלן יד ךיז ןע^אל־חאםרעגץא טקיװקרע טא׳ל *
 ןײק,'ןע?א׳ר טיג ןעקק, ריו? ׳ ןיזעןעמ עמ?אךק קגיין ירימ - קבזרי;םיזא

 .םימןחן רי? ךךיןיבאס סאוך עץסץימ יד טיו? םךונױן • י ...

 ♦ ר^םא תיננזתל הנחד
 דעדנואװ טוט םאון טא$ רעך טםי? ץו ״תואיךפ ודזעוע לאה ײךתא
 טין ןיעני!רימ םאוו םעך ־זןךוד רונ ,ע;ךו עןך לבב זנוא טיט י.־
 ענעתאבראפ ייין)םיךחםנ םר?נ יד טינ רימ ןהךי^זע .םורט נוא טוג

 ראם נוא׳טןרעךךאפ טךעוג םנ רעךםאך,זנוא טימ טםוט וד םאךזםיז??
 ״טכארביגרוטאניך טימ זיזן םע יוו יןײלג עבטה דןךדא טין? ןעליוה

 ןום:,םיזרמאגקוןדםיהן ױ ךאך ןענײנ רססאוימרמ ימי^ ןפך
 ןנײז. ,ןעךיג טךעוו טינ לאײטםנעך ןעניױ קךיאייך לײוןי ןעגעוו טפעך
 ייב קןרמדימ ךךלאז/תעך םאךי,ןעגךאברעפ ןעגנאמ םיז?;ד
 ׳ץי!ז>1 אל?ונ םיא ײבלאךהןלמח רךםז$ נוא זעורוזץחא ךל$ םעך
 ד איװ יוזא ׳ הלפמא טאהעג םיאנ;1ש ,איך ןעבאך ר,דיא ךךוד סאך

 . , ס6ל*ח?>9
 שרנוס ״רופצ תיממזי ןיא םאנ ןזניםןיא ליסז׳ חימת א עא חמ ףיאד יז׳נײוי ןעןן (4
 טיט מיו םינתוהם קיק ראן ןעגײז יד יװ דן ףראד,(אםורה תוגןםב) רוב? • י
 1 ױא םאך טןע^רא?ןיא ימ 1חא ,ןיריא םנן ,יעהעז םין לאן רעגיךנ. ,חנןנמ |י?נן
 זזי םיוריי ןילען^'ײז טלי# ןיױי רים םאון זיא רןן 'זאי ניוא ןיךא? ןףיױנ םװאי טין לאן
 טאה שאון .נןזי רעפאךנוי םץואוד אך י? זא טםײה םאך ,רובצה ןםגטךו■ ךד
 םאה רייי זא .טין להיםע^ ןיז^בעס ןײק ס׳ןילאס ןום דיל;ענעםירען בא ןיר* זרי
 ןים רעצ םעך קןאךומ? יצ>;חלב טי; נוא דײל ריא ןיאי טינ טךד?^ נוא רעוחעק.
 טךיםי^יון טןײה /נאזן ןעבלאה א ןיטםאם. על* ױן ןרןפ טין רנן ףךאך ךיוא ׳דײך^
 עכילקילנניאעךעירין*ץךא״ךיךטינ ריא ״רעגנוה םעך ןעבײךסךע? י* יינ״נאע
 ןרי ןימליו לקבעג קגײנ םאוו רעןיךב ױן טין ,נמק'ע?א ימ חירם ץנאנ סין נוא

 ו רעמיי ן* ץלאעזיינ ןיהינ יד ןיה? ןיזיק? ע?נומג יעךייל םהען ןען
 ז* ׳ .ו



 בפ . ,רתםא תינעתל הנחת:
 /יתםא ןופ סנ םעל ףיוא -דרות ילי ןום ז^ךא טגא;הךױדקה אךטג
 טםעך ןום גיךניז ןיך ה^ילך ןעלעןז ןעךלא ך ןעןל טגאז הךת יד

 ןעך ,רתסך? םי?נ ןעהיווען ײז ךיא לעןנ (ריתםא ריתםה יכנאו.)ןעגעוו
 ןעלאזםיאנוזע יך םאד ,הוד^עה ןיךןםעגיג טאה רעטזעךעםייא רעך
 יוזא טנײמיןעטםא? רימ ,ןעךיא •יך ןידנעלךאפ ןענעקיטינ הלילןד
 רךםאך/ןעשיךד ן$ך יםיב טםאםיג ןעןיאה ןירעםיע. 'עךעזנוא יוו
 קי}הכוזןעלאןרי?ג ,ז;וא רעיגיא ןיךםוךרמ ןיושךךליאזה״ב״אךוב
 ♦ ןמא׳םץוצם תאךע ןום טײצרעך ןיא יוו א;םהךפך םיםנ יך ןעהעז וצ

 '' ♦ זומת? דןקןז הנמשל הנזךה
 ןײמעג.טימ ןיךעטיע ךיז אוט ךיא(יכבב ררמא) ,יםלוע לש יןנובר
 גאט ןעגיטעיה ןיא םאוז ,םןצשורי.טא$כ"ש עגילייה יך ףיוא
 בחזן ריאיטאה אנוש דעך /ןעךאװיג ןעטלא?שיג רעיומ ריא זיא
 טנעךךךאפ גאט םעך ןיא ךיוא זיא הךות עגילײה יך 5,טכאמיג
 ,ןעמיא;ןעגילײק ןײל ףיוא םס באה ו רםעשאב רעגילײה ./4ףאוויג
 ,םיאנושיד'ןא המ(לןא םענ ,רעניך ןעצטעיג ייך ײב ללוחם טלעוו םאױ
 לאךישןיך ןופטײקםיורנ םאך טימ ףליה ןײד ןהעז ןעלא;עלא םאך

 י .׳דצק ןמ* ׳ קקאנ ןעםייור;ןײד ביל וצ

 ׳ ♦בא? הע^תל הנחה
 ; אײ3 כא3 חןןו^ה םיא ןע? טנאן חןחת אײן

 :ןײוץן ' יםיזרן טיט איר? דעך [יא^לןיוא נוא ,טקאנ

 ,טײקםירא? יעל טים לום טםי? וד םאױ טאך ,םימהך אלמלא
 טכירען ענײד עלא ,טלעוז ריעך ןום רעטכיר רעך טםיבנוא
 ןיא ןירעטלפ עךעזנוא יןעבאךגאק ןעקטנײה ,טײהךאה טימןינעז
 דעך./(םירצזן ןום׳יןעגיוצעג םױא ײזט?א'ה וד סארי) רךדמ רעך *
 סאײ םטוג םאךןעמען ןא טלאומג טינ.ןעלאה נוא ריך ןעזעווייג.רעךיוו
 ,ןיךעטלע עגילײה עךעזןוא וצ טגאךע;וציטםאה נוא ןאטיג׳טםאה וד
 םאו; ',ידנאל עגילײה יך טעדקשינ ןיאה נוא נ כקעױ.קךצל םהרבא

. 

 ןיד וצ סקונ יןד.רךא.|ייי נאזן ןטנחעיןײרך טײע יד ןיא רתםאו יעדיק ןופ כעט יד ןיי< (1 ־
 זי׳עען קננזז עעלעײ ד;ײם ערעײן ןא רעך ןעךאווענ י זייא םיירופ םג ןום ,
 ינזירך טשראר; ןבאה יך םאך לי? רהעז ןךו׳י יך םאד שמױןיודןז ניגעק ןום להעשאב
 יין ןי?חי םן׳היןוס םיסחך סיירן |ע?אח םעךטע^עךןחךןי# ןלםאז.ןײא ןין ןלא;
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 :ףױא טעךיג טײצ ע£#קןא.ך נוא ,ריא ןיא טהודי; טאך הני?ע ןײל
 טכאנ. עגיטנײה נוא / ןירהא נוא העט טקענק עגיטםאהךאװ 'ע.נײב
 .טםיזמוא ןיךעךט לי? ןעםאג רא? ןעבאך נוא יטניױױנ יין ןי?אך
 םערתמןעבאך ײז ,טנײןןיג טםיןמוא ק?אך ײזםאןו ןיףץנ םעךרא?
 יעדנןר ערעיף וצ טלאצאב וט?אך ,טאג רעגילײה ריך ףיוא״ןעווינ
 רעךיןעךאװיג טךעטיזע רא© נואי טםיון רא? ןעץףגאט םעךןיא םאך
 זיאםעך ךךוד םאװ ט>ך,ךמה תי5 רעךעךנא רעךנוא רעטעךק
 ןופ ןױרק.יך נוא טײקץיש רעןנוא זנוא ןום ןעךאךי? ןעםונײו קעווזן
 ןײדףױאית־ונבךך ןײק ןעגנײךב טינ ןיװע ןענעק ריה ׳םאקרעזנוא
 וצראןןיא לאיך ײדךןײגףױאטינ ןע;עק ריין? ,חבזמ ןעגילײד
 עלעז רעזנ.וא ןפײרפ רעךוצ ,הק?זע עגילײה ןײד ןופ ןײש יך ןהגך
 .םיבורכ׳יך ןעזעיװצ טהוריג טאך הקכזע יך םאװ טיןרץלײה יך טיו?
 מא גא^ ןפגיטמיה יןיא ןעך ,זעפנ רעזנוא וצ ײון נוא זנוא וצ זיא ײע
 רעײפ ןץא ךרויד זעךקמה תי? ריעגילייה רעזנוא ןעראװייג טנערבדא?
 ןעװיג זיא רהי׳א ןיא םאװ רעויב טאטזע עםױרג ידיןױא ,לעמייהיןופ
 אינפזע יןיוא ,גא? םעך.ןיאזןךאװג בורך מא םיךצמ יאיןױ יון טלעפאך
 .באבהןזעעוםוא ןעװג ץלא זיא /נ׳נר ״־■נ )םיךוהץך טכאסעג בורח טיאך
 רעדױו ןעבאה ײז.סאך'ןעךיא יך ןופ תורעע עםיודן יך רעביא
 ןענרעיחעךוצגעוו ןעזײב ןיא ןעעאגי;ןענך נוא .ריד ןיגעןךא ןיזעװיג
 ,ךײרגינעק.'רפײגטךעטטיוצוטםאיך םורך,טאג רעגיטכעמלאךייך
 ײ.ן טםאך נוא ,ןעכיאךב וצ וטיםאך טײקןיטםולג רעײיז. עלא נוא
 נוא רעבײװ עךעײזנוא )םיאנושיעךפײז ןופ ךנאהי איך ןיא ן׳יכעץג
 ןעניי! ןיראװיג'יןעגיוצך^ לעךא רפ;ך ןעניףיםאוו רעךניק עלעיד
 טײבךא עךעווש רעײז ןיטײבךא טזומיג ןע?אך נוא ,ןיךאװי;ןעגנאפינ
 רעצלעך נוא',רעזל'עך ערמיךףיואירעץיטש לי? עםיוךןעגאךט נוא
 ןעביאך נוא ,דןאווש יךן׳עכאמוצ ,םים עךעױז ףיוא ןיךןובייג ןא
 עםיױרגעכלעזא ףױאנוא ,טשךאך נוא .רעגנוה םיורנ ןעטילעג
 דנעךיך טימטפאלקיגרעקלעפ עלאןיךאה .ג;ורעו^וצ' עךעטיכ

 ספלא המזם י
 םולועה ױלגן ונבר ח#מ ךױא ,ןעםלעה ײז ערע.יך םיו? חןחלם ײן ןיא ןעס^עה יך לאן
 חכחלן? טאה רע ןעװ נאזק םעדיןי# יך ןעוג םאך ןעניםען רים 'נוא, /דןײם
 ,טםאסי? רןן טאה׳ קלןק זפים ןעטלאהע; יין ןעבאה חןח^ןכ טריןגינ .קעאה לאר£י
 ןעךוייד םאך םעך ןוס ןעק טײזג^רע^ לאן םפס 6אל ?ףןי׳ג זיי;^ .רןונ.

 קבאה



 גפ םאב העזעתל הנחתי .
 ךץא סאךטגאזױ ןעןאהמא ״טךעךנואמ ראפ ךך ןעבאה נוא
 מפ נוא טעטש ע?א ןוםיןיורק יך ןעװיג ױא ין םאװזםןלזעורי טאטש
 גוא,רעךנע?עלא רעביא טגיטלעךד טאך ך םאוו ,רעדנעל עלא
 ,טײןךמיראב רעד ןא ראג דניים עך;א ךךוד טםיוו ראפ יןזיא טצעי
 עכילךנעט>טימ ין״ןיךעטםעלינוא ךארב ריא ףיוא ךיזןעייךפ יךנוא
 .הל9יןמא,ם:לשורי ןיאקיךוצןיוש זנ.וא רעקוטאגרע^יל,דײך

 ןעראוויג ןע?א;רעם ןעניךטולב עזנךךיא ליפ ,רוכז תוחבזמ קןלא
 ינודב ד ןופ תוחבזמ ע^יזאך יךי,םיאנו־ש טולב עךעונוא ךרוד י ״
 לע§א1 זנוא ףלעהנוא ,טאג רעגימעךאברעךיןאמרעך״לאךש:
 רעײפ טימ רעךיװ ףיוא עי1בנוא,טלעוו ןייךנע ריפ עלא ןופ ןײא ז;וא

 קיש ,טײקרעיורט רעזנוא ןום זנוא טפײךפי ,םי.לשור:טאטש ןײב
 ,ליארש:ןחיא ןײק ןעגנעךיז ףיוא ךוא ילאז רע ונןלךצ סישמ ז;וא
 ןעגילײה ןײ־ךןעביול וצ ,ןײז ךילײרפ גאז§ םעךןיאטנײה ןעלאזרימ
 טןיילךע טסאה ודיוו יוזא,רעךנואװ עינײך ןעלײ# רעךוצנוא ,ןעמאנ
 םאןו ןי־ךעוו יםױקמ ןיוש לאז םיע נוא ',םיךצמןופ לאךש:קלא? ןײד
 ןיךעװ טךעק ראפ טעון בא שךוח רעד זאי ,טגאזיג טאה איבנ רעך
 ןהעןקי; 'לאז םאך ,ןעגאלק נוא ןײוויגי וצ טיננוא ,דיירם ליס יצ

 ♦ ןזכאן ןמא ,יגעט עךעזנוא ןיא דלאב י *
 ;־ *(ימחנ תבש ףיוא)ץױצ תמחנ הנחת

 רעךעי טםײרט וד םאװ טאג תומךנה יהלא ריך טעב ךיא אנא
 טים ׳ רניזעךזית קאג ןײמ טימ רימ ןעםםײךט וטםלאן ,לבא ״
 טימ ,תור^ עלא ןא^יג בא זנוא ןופ ןיךעװ לאז םעיםאך לאךש:ל^
 םאל ה£$עז$לעםאך יך ןעקיש זנוא וצ טםלאז ,תועךתוריזג עלא
 טגא^ה;עשי.איבןרעך ױויוזא ,ןירעװ טםײרטיגטלעפאך ןעלאן רימ
 םי־ךוםי עלא טיט תורן עלא ראפ נוא ׳,םכיןולא'רמאי ומ׳ס;רמס□

 ם ם ל א הש ע ם
 טרעה ניא ונהען יעזןשךעבײזי רעך םאך ןעטנעיתירך םעך טקאםענ םױוענ ןעבאה
 ןעלעוינ רימביוא םאך ,זנעןענ םןיךױי יך וצ ' עלא ןעבאה סעך רעביאי י ,רךא ןיא נא?
 ץראה ןעצנאנ םעך טים ןהא^) חבושת םעך ןעווענ לבקם י' ץן ףייייי זעל-ײ
 ןיזיױוע? רעטטףעןייימ רעך זנ־יא טעוו יוזא תיןעתא ראם רךא ־ןיא נאץ ןע^נעציױך
 ןעםלאחען ןעלעו; רי? שאךי םיםנ 'עןאן יוובךאהיוזא טין זיא רע ראן ״רובצ
 תועוזףי ןירעך נוא ,תויצ ע|8 ןום ןעךעוו רק;ע י רעך ,םיתינעס ענעטא^ע; ריק יד

 > ןזנון תוטחןן י ןי5אה ןענך ןיא תיןעזו םעך ןיא ןען ףך*יל
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 זנוא וזפפלאז ןלציל אנ^םד שפנ תמגע ענעךײפלפפ עלא טיפ
 ןיםעתאפ ןעלאז רימ םאך תומחןותועוזעי תובוט לים טימ ןעגימיגעב
 ןירעױ טכיךעגפיוא ןיװע ןעלאזירימ נוא',תורין עטטחע ערעזנוא ןא
 י ♦ ןמא ,ונימ;ןב'הךןלמב ,דןך ן? חישמ דןרת הלואיג ך טך

 "♦ (באב רשע־ןהשטח ןײז וצ ללפתמ) ב1ט אצמ חנחת

 לע״ טגאזיג טאה (לאישי ללמ) דוך רעגילײק ןײד םלוע לזעיונובר
 רעמורפ רעךעי -אצמ י תעל דןילא דיםח לכ ללפתן תאז י י
 ןעןךיזע וצ (יעיניק ג׳ג״י יעדא)םיאזלאז אךוב רעך זא ,ןיטעב לאזזענעמ
 ״באב רשע השמוך.יוו יוזא נוא (נים אצם .ישא אצמ> גוױז ןיטרעשאב םעך
 םיא'ןיאז,גאט רע?ילײרפא רעײז ןעךיא ײב ןעוויג ןעטיײצךאפ זיא

 זיאיגאט םעד ןיא זיא גנוקנײךנא םוצ,ןעײטראפ ןעםאלשיג ןע? טאה
 םאױ ,ןײ_ז לגךל הלויעיןענעקיןעלאז ןעךיא י ,געװ ייך ןיעךאװיג ײךפי
 לארשןיכלמ ייך ןעיבאה ,יןאיטבנ ןב םעבךן ןופי ,ןיךהא;עגילךנעצ .
 נוא ךיײז לגךל הלוע ןיזאל״ וצ^טיני געװיןיםיוא ןיזאךטש טלעטועיג
 יךי ןעמוניג ביאךא גאט םעךןיא טאה' (הלא גינעק ןופ קז רעד) ען^1ה
 ןא טםאשביל נוא גנוקנײב םיורג טימ ןע?אה ןעךיא נוא ןױאךטש
 יױ ןהעזױ ך.ןיבאה ןיעטראך נוא םןלשוךי ןײק קייךוצ ןײג ןעבײהיג
 ישךך ןיא םאװ (יעיניק ענײלק ןים םלאםשיג ןיא)םיבורכ ענעךלאג יך
 ערעךנאיךענײא קמוניג םורא ךיזןעבאה שךוקה ןורא ןיפיואיםישךןך
 וציזיאת״ישה ןופ טפאשביל יך טיױויװי ןעזיייװוצ)עטבילעג יףוצ יװ
 םעך טמיטשעב ןעמ ט'א,ך גנוקנײךנא םוצ זיא גלארשן קילאםיןײן
 וד זא ,רעטא?רעביל ריד ךיא טעב .ןעײטךאפ ןעםילש ׳וצ גאט •
 עךעײז רעדניןל ענײמ ראם ןעק;ש וצ נואיןיפלעה ךיויא ריט טםלאז
 רעך.וצײ).ןעךיפ ן'ײז_הכוז ןעלאז׳ןאמ ןײמ טימ ךיא נוא ,עטךעשאכ •
 ייא גאם םעי ץא יײ ייא) םימ;תוכיךא טימ הפש עגיך׳לזמא ןיא הפה
 רימ נואגינדס רעד ןיא ןירעםלע ערעזנוא ןום ףארםש םיום רעד ןעראװיג ןעםוגיג בארא

 .ןס^ ,תתוד ע?וג טיט תקנ םיתג ײו ןופךהעו וצ ןײז הקוז ןעלאז



 יפ ^;־לײ-דט־עמײװ^.
 עאר ׳געט תתילקצולא ש׳ךוח ףױא תוש(ךבו תונחת עגיטכױן י
 ♦םילגך של^נוא ,רופכםױ ״היושיח!יס\ תךשג>,הנ$ך '

 % (םפא ןינאג לילא שרות ןיא ןעגאו) לולא ח׳רל תוה^א הנחת •;

 טכארביגזנוא טאה לולא ח״ר טםאג רעביל רעך וגינעך רעםיורנ :
 ״לי״ולא. טיךאװ רעך טזײר םעי יוו ,טכירכאנ • עטוג י׳ :
 טר? '׳ןירעך יןך לעװי ךיא ץעיו זא (ילי ךודו י יךחל ינאו

 ךך רנײרם ״ןייס 'וטםעוו (ה״בקה)דינײרפ ןײמ וצ הןיפתוו הבושת
 רעך -,רהא; םע;אנ ןיפיוא ןיגעוו ענײמ ןעןךילגאב •,רימ וצ ןירע>

 י רעטאפ רעײרט ודיםאה עךיל יך ,ךיואןזנוא ט)אך רעךטךאג רעטוג
 ןופיךוצמ ייך ןיבעגיג זנוא טםאה וד םאיװ םעך טימ ,עוא טקביל
 זנוא ןע־ךיפ ףיורא נוא טיוט ןופ געון יך ןופ זגוא ןײ1 ליצמ ,הבוזעח
 ךך נוא ןעבאה הטךח ןעלא; רימ טקײה םאך,'ןבעל ןופ געוו יך ףױא
 •ראפ ךין ןעבאה רימ םאה םישעמי עשיךא;יך ףיוא ןײז הךנחמ
 רעזנוא םאוו ',ריך ןיגעך טגיךניןיג נוא רהא; ןיצנאג םעך טשיךיאנ
 ײז יזא דניק״רענרלןך רענע,■;ױו >ני?עךיגסיוא טא.ך עלעפעןי יןײלר
 עגזיג ךאנ ײטוך ןום טכאמיג ןעבאה ןיוןלעק יך םאןו עזײרעטײס
 רעך זא רמולכ ,(ילמעז טימ ײט ןעקניךט וצ רונ זיא (קיא־י י.י״י ן״ייא)
 _־:■׳•״ תילכת ־ ■. - ■־•׳ ■• • -- —.—.
 נידנעםוק ״ קךאמרהא;ןיםיוא ןתאן ןייב ןעםטױ טי5 לאוןזי טאזן ןאםפיוקא <* •
 עגןאליטים ןענהאזךעפ סנא? ןעציז םע זא דניק רעך טע,ן ״ לאזנאװ ן׳שיוא ענןי; ןיןז
 םעך.רס טנערי? ,לימעז. טי? ייטי {עקנידט נוא םע^ײלס יך ףיואיןעזאלענ פאךןי פען
 קטראךי זרעזניאן רעך ט־ועםטנ?) סעאײטיק. ןענייןי םאך ?םאד ןענײז רעװ ,ירעטא?
 טנעך?> ?ןגאד ן* ײשיק זיןזיטייע ףן -פען טים ןעילן טײל ם;א? זיא עדאט אזא יזיא
 רעד טךעםטןעו עק״יךעסא ךאנ ןענאך ןופ יו.ו לים יוזא לאם 2 ןרפל .יסדניק רעך
 עקאםועע?. עכלעזא יאך זיא ,טןעךעאװךאם ד;יק. רען ט;אן ?יוזא ','יוזא - ׳דעטאפ
 זאל?א ןעןעג ךדא רים םידד זט ,ןעקנירט רעהא, ײשיק ןים זא טךאפ ןעם זא יײמ
 עשלעןידײא ןעטראך) עךעםעכ אך ״ײשיק [יא זיא ײש ,דניק ןיים ןײג-.ייג
 ױז יןעגױ? יקיע 'יעל > עשײלםיוק ע$יור; ןעגײז םאן רונ <ײש ןום םע^אשנאל?
 ז־¥ ןעקנירט ײט רעך נוא ,ןעצ-עטליג עפיורן ןעקאם קראמרהאי םוצ רעיה קםיקע; ־
 אזא טלאמע; טאה המו^נ רעזנוא יזא ,ד;יק'רעד יון רי$נ קקנײך ןעבײלנ שאל - ל??א
 ליטען/טיה ײש ןעקנירט וצ רונ טלעוגיעןד ףי1א חילעה שליע״ םעך יןוס עזיד עטײס
 אל זא טי; דא; טײש?>ראס עלעשעק ענײלק רעז;וא (׳נאן״א ןעבעל, סאד טםויט יויי
 םןמזשו תוצמי תרוחת ערעײט ןעלד;א!3יןײא'וצ (םתוטיסל םױהי קראס רהאי ר?י1־ונא ח*
 ןיי״י ט״ז א;ס יען ױל ״ קםוקע? טי; ןױלעה םלוע׳ן׳םיוא שאל ןעק׳ם םאוו (יםיכיט
 (ש?(עק ײן לכקתזןך סקזע? פיקמ סיןעןנקז חןוש׳ת? תהז תע? ת?י (/יט? ןקלי
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 מי נוא 'ןעקנירמ נוא ןיםע וצ רט זיא ןיבעל םץ$עו5'ןיפ תילכס

 ױונעה עלא יך וא / טןײוגדנאהשךוא? רעטנוזיןורעך םאןן / ןעגינתעפ
 ריאםאוויהמהבא יון זפבעליג רונ זיא םאך',םילבס ל5ד ןע.5יײ יןסן׳ד
 יזןין טגיךנע ״ןיבעל אזא נוא ,עהאךב רעבעצ ןיא גיךנעטיש טגיל פאק
 םעך.רונ ןעניך עןף ךעלעטעלב יךםאוו ,ראבנעלאן>טנאונ'רעך יוו
 יךנוא בא ייז.ןעמ טםײךקעןוא טףן גא^ רעך יון רעבא ,גא$
 ןופרכזא אטינױארהאי עךנענוא,םיפ יך רעטנוא ךך ןיךעגלאןו
 א טבעליג רונ ,ןיבעל טךא;אוא ךױא ױאוזא ,יראדנעלאק ןעצנאג
 ימ ןעךנואװזעךאע רע טךפווקעװא טײג נאגן רעך יון רעןא גאזןא
 ♦ ןעבעל ןעצנאג ןופ יוזא נוא טך רא? םיא ןום טבײלן םע ךיורא
 ןובזעח ףיוא י,רהא;ןופ זעךוח ןיטצעל םעד טמיט^עב וטהא-ד םורך
 ,םנאלאב״רהא;םעךןכאמ נוא ןהעז םורא ךין לאז עןעןן רעך,שן£ז
 םיבוט םישעמו תוצמ טלעטזעיג בא םאוו םיא ךין טאיה ם? ביוא ןהע;
 א יוו טבעליג טאהי רע רעךא ,״טלעוו עגיװפייך ףיוא ןען$ענ וצ טין?
 םיבוט םי־שעמו תוצג? לםיב ף טרעציג ןײא ךאנ טאה נוא יס לעב

 > טײצ עןירא? ןום טא,ך רע םאןן . . ..

 סאון ,טײצ ם׳טבר השמ ןופ טגילײהיג ךא;זיא לולא שךוח ףעך
 ינים רה ן׳םיוא ןע.ג?אגיג ףיורא'(לולא)חיר םוא ןאךזיארע *
 רעך ןיא רםוש ןעזאלביג טאה׳ה נואיתוחול עטיךוצ יך ןיךלבקה
 רעירפ יוו ןײז העוט טינ ךך רעמ לאז׳מ םוא סגאל ן׳״יייײ זי״)הנחמ
 ןעמ טאה ךיוא ,ילגע רעךןעמוןריגםיוריא זיא תועט םעך ביל וצ םאזן
 וצ ןעמען ךין ןעלאך ןעך;א זא רםוש ןעזאלב ןיטיה ןעךן־יב זמךמ
 ןעןו זיא ,ןיך םוצ םענע; טפור׳ה זא טזײןני ר§וש ליױו״ד^ושת
 ןעםיז־ו? םוצ ןילעטש ךױ ףךאך׳מ זאי ,ךךיטנאןק רעך ןע^
 לײוו ,ץךאה יך ןיךעטיצ טפאס םייכלמה יבלס ךלס םעך ןופ טפשיס
 ה׳עמהדוךיוו,טפשמםענייר םעך.ראפ ןעבײלב טכעךיג ןעקרעך
 ןע^וק טינטםלאז וד ע״שבר ,(ךךבעתא טפשמב אבױו לאװ טגאן
 טינ ןעךרעניךךליף (יח לכ ךינפליקדצ:אל יבי)יןף טיס ריס ףיוא
 ץא)איבנך וה^יא טבײךש םתך ,טפשמ ןיף ראם ןעבײלב טכעךין
 6ולא)ישךוח ןיא טםאביג ןאך ןעבאךי ןיעךיא זא סילאייני *<גת>ם זײ.
 נוא הבושתו וצ ןףא,ך ף קבאמ גףעטךעטנוא יד?ב םי״קה לים
 ןירעת ץא נאם ריםנע* רעי •יא םאד)געט גיצךעפ ף זיפ גאט ןיטצעל םעך
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 ־ ןיא מא ןא טלאנךאפ ןצנ ןעמעלא ףיוא ןפױיגתינעת רזונ קמ מא׳ל
 ניוא ןיךיא וצ קךאוויג ןיטפןיג רעביא ה״ב אךויוב .רעך זיא גאטםפל
 ד ןיבעגךאב באה ךיא (ךךןדכיתסלל) ונבך השמ וצ טגאזיג טאה

 פןיײווצ יך ןיבענױ רפביא םיא טאה נוא / זפגנאלראפ טסאהיח יװ דניז
 ףי1א ןפךאווױ טגילײהיגיךופת ןיא גאטרעטנפצ רךזיאםחך ,תוחול

 ♦חופכ םיויזיא םאלוהךפכ) הןדיל?םויא ראפ ניוו? ־ ■: ׳־׳:,,
 רפביל ריך ראפ טקפדנע זיא םע ליױו נוא ״ךינםל עודױ יולגש ןעין
 ןיוזע ליװ נואהבושת ןיוש טוט ש;עמ רעך וליםא ןעװ זא ״טאג .*
 ןיזןכעלש ןײז וצ טנהאװך וצ ױא רע יןמז לכ רונ ״ ןעגידניז טינ רעטיױו
 ןי^כענךיז טאהרעםאך הרבע עבלע!יך ןעגךאמ רעטוט גנורהיפ
 רעטאם רעשלמיה יוטםאה םורך (1ריא ףיוא יןעצךאה'ןיא ןיגיאלש׳ד
 ןײלאטםלא;וד (םינבא תוחול ױש ךל לםפ) ונבר יהשמ וצ 'טגאיױ
 ה^נא׳ײז ןיא ןיבעג יןײרא ןאד ךיא לעון תוחול יך ןייטײבדא םיוא
 ןײא זיא םאך ,םירבךה תךזעע יך ײן.ףיוא ןעבײרש לעוו ךיא ױא םאך
 םיוא גינײך/ל םיוא טםןלעזיךין עךליב שנעמ וד'(ול לספ)גנוקךעמנא
 יוו ןיטײהנהאװיג עטכעליש עלא ןופ ,יןטיז עטכעלש עלא ןופ ץיךאה ןיייך

 תוליבר ,יןײג גיךײל ,'(םייקלױם/תולצע ,האנש ,'האנק ,םעכ ,הואיג לשמל
 ןעגנאלךאפ ,ךךש ,(יייי עםיאים)הפ לובני,עךה ןושל ןיךײר.',ןןײרמ
 עלא וצ ךך ןענהאװיג ןײא נוא ,ןיכײלג םאך נוא ׳ןישאךג ןיךמעךפא
 ןעזאװוא ,ןישקמ רעדע; ףיוא גיוא עטוגא טימ ןפקוק״׳תודמ פטוג
 םמפנפ;ףיוא יןפןאה םח ,דויבן םפנעגײא םפךיוו יוזא דובכ םםענע;
 םיבוט 'םישפמו תוקךצ ןאט ,םענעגײא םעךיףיוא יוו יוזא״ ןעשאךג
 ןפכאמ הןרבא נוא ״ןנװאך םעך״ןפטיה בא ,יתוזירז נוא החמש י טימ
 ליומ יךסאװןײדפך ןע^א;ןיךןיוא יל ,,דככ טימיךאז רעךעי.ףיוא
 . •*"•־ ־־ * - .-י י ס*לאהשעם
 זיא (ןושארר םןזןיי שנעם רעןישרע רעך (2 ׳.הואת יך> שחן רעך םאו) ה^ילק יך יןן0
 ןיי יים ׳ טײבןא עכילשעג • ןעווען .. דןשושי אוה> ןעךאוזוענ ןעטלאשענ דיא

 ידםחך ,הםשנ ןייז ײם נוא רעפ־ןעק ,פאןריןיא ןיםאלק דיך :טע\ן' רס <שאד
 ןעםוקעג קגײז ײן סאון תוחול עטםרע סאיר 'ןופ לבש ן׳טים ש־עמ 'רעל ,רפ1ל?

 תגןדס ץע״ ן* אטח םעך ףיוא קין רע;ם זיא׳רע טםײה םאך ,ננאלשי םעלי טנא^זןי
 ידיצקירוצ ןעטוק לאז שןעם רעך זא הרכפ 'יך ףיוא׳ה^רח טאדנוא חךוזזםךך
 ןפוץן זיא ןושאדה םךא ימ חןרךט עט?ךע גנאלש רעך רע5א ־<כקע וכםיש? חןואן
 תיחילה}) ײן ײ3 טײשיץ אטוד פעך יראט יך ראפ ןישנעם ט׳ל טבעלש (הויאןו ף>
 םדילן ב״קם בןוכטחו הםה סידלןן חשפמ ..הואח ף קניךירםע? קיךוצ ןײגיסיק .. .
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 וראגן יןאן ןעגלא? ףיוא זיג הקקזע ך ןופ ןעטיה בא ״טעך
 ןע^ךאה ןיא ידןך קגאלזע ן׳טךנױ:מש$.רעך טעון ןאך ,םיבכופה

 .הבושת עטהפךא ןעקייק
 ,געט גיקייךך ןדעװיג ףךאך טײהןאוןי* ןייאיקטייב רעביא ל־״ך נוא
 לולאזעןוח םעך ןיבעגעיזנוא רעטא? רעגיצראה וטםאה םורך
 יןיז ןענהאוןך בא טכא״ ןיא ןעמענ נוא ןאט הבוזעת ןעלאז רימ
 ע?א םיורא טמיק ייז״ןום םאוו תװאה נוא תודק עקכעלש עלא ןופ
 תוצמ ן־״ב םךקמ נוא םעטט עלא וצ ךין ןענהאװיג וצ נוא ,תורבע.
 ךיז ןילעטזע ןע^ר ןענעןךרימןילעוגןאך ,יהודמזע נואתוזיךטימ
 וד רעזפא^ רעגייחאך רעךיל ריך ךיא טעב םורד .ןיךק םױ םוצ
 ןענהאוויןבא ףליה וצ ןײז רימ נוא ןעןאה תונקסר רימ ףיוא טםלא;

 'ןיכאז יך טךםבו ןאטי;רעךא זיב באה ךיא םאװתתבס עלא ןופ ךין
 טךיפשןעמ זא ,רתיך ןײא יוו ןךאװיג םך זיא טײהנאווג םיתג ןופ םאון
 לזעמליװ ,זיא םאך הךבע. עבךאה ןייא ראפ םאװ טינראג ןיוזע
 םע םאװ ןיבעג בא טינ רעךא ,ךאז עטםנעלק יך ראפ םענעי ןעךךיז
 וליםא זא תתיע״עטםבךאה יך ןום׳ זיא יםאך םאװ ,םענעי טמוק
 זיב ,רפכמ טין םעךיףיוא ןעניך םירוםן נוא רופב םױ נוא הבוזלת
 נוא ,םיא טימ ןעמק ךרוד נוא ןיטעב רעביא םענען.זומ ןעמ ןענאלנ
 ױזא ןעךאוויג םאך זיזן (םייתנהאװיג קסױרג םלד ךריד) םיברך וניתונועב
 רעך.ראג טגאלפ םע נוא טינ ןזראך ף ראג טמעלק םע זא טכעך
 ךיא נוא ןעגיוא ייך ןופ טולב ךין טםיג םענעך ;טל זםטייװאם)ןעםיװג
 ןאט לעבײמשא ךין טפאס לאק עכניאמ נוא גיטליגכײלג ץנאג ײקש
 רימ טבלאז וד תונטםר״סױ־ך ןײד ךיא טעב םעך ףױא*.(1יײב רעך

 סולוז ח^וס
 רעך [י10 זום םירך ,חואמהי זעח; ןום עגילטענ ןעװין ןעניד ת1חזל יך ז*<איה
 ניא'ןיטײבלא םייא קוועיאה ןײלא וע;עם רעגײטטי יד קקאה םױא רעך ײסי ,טײברא
 קנינײר םיוא רעפרעק' |יין ןעךלי? םיוא ןיבאה ןי־זיןי יינ רעבא ״ טםיד^ יך ײם נוא
 עצכעלק יד ןיפ יניח;ןיום א&לוז ײן ןום םיא ןילאםי; פאךא ײן קגײז לנע.םעךמלאמענ
 ןיך יואך לאן םע יךכב .תװןױו ניא קטיז ןעראלךאם קינאה ײן ,ח;ךךס רעײן ןום
 עכילז?ענענילײה'יד םיא ףי־א ןי$ײך#.'וצ ןא יײז יטאה׳ז?' םאון גניריצ עבילךעה יך
 לאן הםיעןי עכילטענ יד יהיל? ,טעיר# ןעבילבענ ןעןײז נוא ,יניס רה ןײכטךיױזענ
 .םיועעםיעזןוניןאט וצ קהור םיא קא ןענעןר תעךה ץנן ןוס אטח ןיכא;ןוטיארל םךא ױן '
 טאיד ןעךים?> טינ םעך ןום ךאןךוא יך^ יך וצ טםולין קנאךקענ טאה רע םאון
 םכחו קידוזי רעםיורג רעך מךעלקרג^ יעפךעק.ןײן טכאםענ הלובון טאיד נוא הואןן
 לײט׳ ״ל־רה ״רע^אלאק ליזליזזי ינ^ך אםהװ יך טים ףיעלסיא* םיא זנאה רן
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 םעך ןנת;פצ> לאן ךיא זא,םעך ןופ ןעןואןןי* ב$ ךין ןיפלעל
 ןעױ לײוו ,תורבפ מלא ןופ וןפדברא© םעךמא םעך ןום יןעךברע?
 נוא קערזע עםיורכא'טלאןנ םיזקעה זיײב ענײמ דןיז.ןאמ רעך וןיא
 עםיורג ייד נוא םישודקה תובא ייך יןאך המתיםףיוא םעתעטיצ

 ןענייוױז םאװ ןעעאז ענײלקראפ ןעךן*וןדטפאךטשינ ןעעױםיןיידא
 ״עדא המב״טגערםי? טא.ך רע םאװ טיבא םהךבא ,ןעלאםעג ךךוד
 ב>עי.םיךבב תולג ןיא ץל1 יצ רךזיןי ענײז ףיוא ןעךאװינן רזגנ זייא
 טימךךעךאטפ (םינב יל הךה)טנןאזױ טאה לחך רעטומ'יך תעבוניבא
 סעכ טימ טךעפטנעיג ריא רע טאה ,רךניק ןייאה לאזךיא זא יהלפת
 טךעפטנע יוזאי/טנאזךן םיא ארוב רעךטאך (?׳יהנא םיהלאתזבתהי)
 ענייידי זא ןיבעל ןײךײב רעולש ךיא ז ץראה עגיךעיורטא וצ םאךןעמ
 /־וםױךװריא ראפ טקעפשעךטימ ןײטש'ןעזומ'ןילעןו(ם'יםנש ״סרעךניןל
 יךכב ןיטםיאקא ןיאיהניל רעטכאט ןײזןעטלאהאביטאה רעלײמ נוא
 םגך .יורםא רא$ ןעמענ קלעך נוא״ןהעז טינ ריא לאז ושע רעךתל ןיל
 טשנאה וד,טךעבטנעױ םיא אךוב רעך טאך / ןטוג וצ ןעןויב ייא הנ)5 ןײז
 ןבי ם?ש ריא טאה ןיתלהמנא ראפ״ןעבאמ הנותס טליאוויג טין ריא
 ראפ ןיעימענ ריא טלאך י ושע ןעך לײך ,ןעוויג םנאמי נוא טפאחי^ רומוך
 ױו םעך יןום ןע? טעז.ןפךויב בטומל ריזסה םיא טלאװ ין ןיך ןעך יורפא
 םעך טין טניוש נואןיךעךעיטיב ךיןיטניבעך ןייךהתדמ רעך טייימ
 ׳ראפםענײלקארעביא ןענײז ןרהא טימ 'ונבךהשמ",ןשנעמ ןיטםעךנ
 ןיבאהנוא רבךז? רעך ןיאיןעבראטש וצ ןעךאװױ טפאךטשיג גנוהעז
 ךיא 1אטישפא טנײה״לאךשליץךא ןיא ןדיוצ ןײלא ןעװיג הכו׳ז טין
 טימ לופ נוא םיבוט םישעמ ןיאםיךא ןי? ךיא םאװ יור? עביךא:
 ,ןריאװױ ןיםע^ ראם םינױמיםישעמ לים ןענײ!רימ ןופ םגה נוא /דנין
 ןיךה םױ םוצינוא ,ראפ עלא ןע'ך> ןעניוא עניטכי? ענײד ראפ רעבא
 שעלא םיא ןעמ טןײױ ,טלעװ הך^א. ײןףױא טמוק שנע^ דעך ןעי)
 יך וצ טפיול רע יףי םעקמךאק ענאמוט יך ףיואייון יוזא טען,רע נוא
 ןעגיםאפימיא ןײא וליפא ,'םך4ן יךךסב טוט רע םאװ נוא הךבע
 ךיוא ןעמ טזײע תעמיצ ףאלשיקא יטערױ טרעון םאןו טךאװ '
 ענײ1 רעךיאי טפך ןא?אמאךגא יוו ,ןיךסי םױ ןיײב ןישקמ םעך

 סמלא חשןם
 ׳ש&ג חם םיךכא ח״םר יך ןעגײ1 םיי;חת םירבא ח״םר ןיוא טאה 0סן רעל;:
 זי0 רןע רעד ןסן לן ףן״ ןץז ך, ין^ *א חעןי וװמגייח׳סר יד מא ףונ רמ? יײ

 דממג ד י ״ ־;^״.
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 ♦ ןממןניל בא טינ םאך. קןר רע םאו; ע$יטש ןי1 טין? רעטךעוו
 ףיוא קערע עםיורגא טלאפ ,םע״יא םאךיןך גידנענאמ רעןאזלא
 עזײ? ענײמי וצ העול הא'׳רימ ןיא ןי־ועטי* * רעךילג ענײמ נוא ׳ר'ימ
 ,ןעזײווענ םישעמ עזי^ עלא ענימ רימ טעװ׳מ 'ןעוו ׳״םישעמ
 ׳דנאש םיהג ןופ ךיז ןעטלאהעב וצ ואװ ןיבאה טינ ךאך ךיא לעןן
 זיא םע״ײברעד ןײטש טעוו םע דעך ךאנ ךיז ןאןן רעד ךיא ןעון נוא
 טעװ ןיטראך .ןישנעמיעגינײא רא? טלעוו דעד ףיוא יוו יוזא טינ ךאך
 קצנאג םעך. טימ ה״בקה ׳ םוקילךו■'עגיטךאכיוה א.זא ןײז ךאך
 עלא ,םיאנזר עלא ,םישודקה תובא יך ,טנעמאלךאפ ןעשלעמיה
 ןײיטש םאךלעוו ךיא נוא ׳ תומשל ענײר עלא ״םיקיךצ נוא יםינואג
 ענײמ ןום ןױמצ) םעך טימ םיפ יךיזיב #אקז ןום טןרעלפךא? ײן׳ ראפ
 םאך רימ ךיזלעטש ךיא זא ורימ וצ זיא העװ נואי דניװי״הא .דניז
 נוא ןענײוו אוט ךיא ינוא ןירעךט ןעכײמ ןעגיוא ענײמ קםילם ׳ רא^
 וד זאיי״קמאנ קגילײק ןײך ראפ ץראה ענעכאךיןוצ א טימ ןשײרש
 ןא טםאה ״וד יוו ",דקח סיורג טימ קמענ'ןאטעביג ןײמ טםלא;
 רימ ףיוא טפלאז נוא ,ה;וד רעטומ דעזנוא יןופ׳טע^ייג איך קמונע;
 ןום ןיקעלם ייך ןיךעךט ענײמ טיט ןישאוו-בא נוא ןיבאה תונמסך
 רע רונ ,ע^ךןום טיוט םעך טינ ךאךטמרעגאב וד לײװ ׳ דנין עניימ
 וד ,ןיבעל לאז נוא םישעמ עזײב ענײז יןופ ןיךעק,רעךיוו ךיז ילאז
 ,(םינום םישעס ןיא םײא זיא םאיו)'ןאמייךא ןום ײךשיג יך טינ טםמעש ראפ

 ךיויא טכײל רעך םורך .םיא ןופ םינפ ןײל טי;טסגראך ראפ נוא
 יך ןופ ךיז ןענהאווי;בא רימ ףלעהגוא רימ וצ םינפ 'ןעג.ילײה ןײך
 םימכוך עךעזנוא ימ 'ײז״ ןופ ןעםיולטנע לא;ךיא נוא םישעמ עזקב
 הךבפיןײא'ןופ ףיולטק ״הרבעה ןמ סךיובו,' (תונא יקדם ןיא)ןעבײרצ^
 קנייזי תהכע ךלײװ'׳'גנאלש קגידנענעךבא ןופ טפיולטנע ןיעמ ױן
 ףלעך נוא .ןעגנאלש עגיךנענערך ייװ רעמ המשנ רעדיוצ ךילרעןיג
 עטוג נוא תודמ עטוג וצ 'רעךניק ע;ײמ 'נוא״ךיז קנהאװיג ןײאי רימ
 ראפ טינ לאז המשנ ןײמ יךכב ,־ ןעמײל.וצ נוא טאג וצ ,םישפמ
 טךעװ לאזךיאנואהובבה אםכיןײךראפ ןיךה םיוי םוצ ןיךעװ טמעש
 םוי ןעגילײך ׳םעך ןילאז,ךאליךעךניק נוא ןאמ ןײמ טימ ךיא זא־ ןייז

 סםלא■הםזס ־
 ז* הםיןינ ך זיא. ךיוא יוזא ,טינ ןיוטי ך? .ײוו םיא טיט םפ זא .ךן טריפ# דןוזין
 ך ןום ר^א רען זיא הוןמ ך טיןו ק$. טרי?ןע טריןילאכאע 'טרעןן ךןירע^ יןעןן

 'וזםשג' *



 זם לולא וד״רל תוהמא ןיזנודת .. • .
 ט׳מתחג נואךעבירשי; 'ןיגעקטנע ז;וא טייג יםאע (׳״״״ ״ײ)ןד?

 ךותב ,,דובכן הקנןפ נוא דנוזע^ טין? ,ןי^על ןוםיןמ ןיא ןירעוו
 ♦זמ* * ♦לאליעי.לל^ •

 *(לולא ח״רב ץזאלב רפוש ןא טביוה ןעט ןעװ)דפוצ) לוק הנוךת

 וצ ןא ריס קביוה טנײה ״טלעו) רעך ןופ רעך זםלוע:ל$ ונובך
 םוי םעך ןא קגאוןרעך יןיז קלאיריו? ילכב ,ר$וש ץזאלג־
 םתא ץן ץלאז ריז? נוא ,ה^וטל זנוא וצןאטמוקרע רע^לעוו ׳ ןייה
 ןאז? הקושת ןילאז רימ ,ראי ץגאגא ןופ םישעמ עךעזגוא ןיגעו;ןהעז
 ,(םכילא הבושאןיל# ובוםי)טנאזקוס^רעךאיװ ,תורבעעךעמואףיוא
 ףיוא הקושת טוט נוא ,םיקעמ^עטונ ערעײא טימ ריז? וצ יץז טךעןל.
 ליצמ יןײא לעון יןיא נוא ,ןרעק^יץיא וצ דןיוא יץן יץא לעמ הנ:יז עךעײא
 ,רעטאפרענימעראברעך ריד רימ ןיטע$ םורך ״תורןז עךןזײא ןופ ןײז
 ץטולןײא זןוא קבע^ינוא '׳קמעךאברעך■ מוא ףיוא יץןטהלאז ור זא
 טהלאז אוךנוא ',המלק הבושת א יןאןן יץלאז רימ זאי״קקנאביז
 ןעיליא/ רימזא ,קליוו ןייך ןאט יוצ רעצרעהעךעזנוא ץקךאטטיימוא
 יךיטימ נוא ,גילײה •קײז זיא רןן סאוך ',קמאנ ןייו קגילײהקנעק.
 ןעקק טינ לאז רע זא ,ןן$ םעך קלמיטוצ וטןןלאז ,ר§וש ןופ עמיטק
 עלא ןופ ץיב ןידלד םוי םוצ ןעוךוק קנעק ןילאז רין? נוא ,ץיז גרטקמ
 ץכאךץרעקץבאה רימ עכלעןן ,קגנוכערינרעפ עלאןופ ץיךנוא ׳דניז
 עךעזנוא טקילךעך(ףחךובעב וניניע.ראהןי) ',יטאנרעגילײה ריך ןינענ
 נוא ,ץןחאהץצנאנ םעך טימ ןעץד וצ רך יון ןיסיוניץלאז רימ ןיניוא
 קכײלנסייוא וטםלאן יוזא ,לוק רעבײלןא זיא תןןיקת ך ימ יוזא
 ןיא ץיג ץלאז רימ זא ״תוב^חמ עוקוךנ עלא ץפ רעצךעה עךעזנוא
 ה^ורףו םיך;ק ןופ לוק רעד יוןייוזא נוא ״דךוח רעדןופנעןוץכייילנ
 נוא ץלעךןוצ ןיסלער זןוא וטקליאז יוזא ,לוק רענעכאךבוצ ןײא זיא.
 וטקלאז הזתוכן? נוא ,רך וצ רעצךעה עךעזנוא ץסאמי״גינעטרעטניא.
 וצ ןײן הןוז ץלאןרימנוא ״זנוא יןוס'תךזגי עמילן עלא ץכעךבי וצ

 ♦ןמא < ונימ$ הךסזןב ונקךצ חיקוק ןופ רקוש םעך ץרע׳ל
 • ם#לא הש?ט

 ניי מךוןןן ר?וע לאק ליק טאה ןעם סאוו זיאגדיןו רעךעי לןיקל ,ךוזע; חק4יז
 טךדילאראם זיזז ,חןוטת ןײק ןאזןעג טינ םאך זיא םתך \ תופךט ןיהזן יצ טינ ריהן
 םירן ״חםםין רעך ןום רן* רעך ןעךאווע^ תורע ף רעבא ,בךאמ רןןײן םי# ײ*

 קריפש



 ^♦םירדם ״דנחת 174
 ' . • זו י • 1

 .לו# קא טםוק ןען |יףן ׳חןזל^ ף ןען טןא;״ ת$ג זיפ תוחילן נאק ןך??יךפ ן*
 יןופזןזל ,תורומקאיניןן ומדק ׳ץטלעךעלאןופ רעה ,םדכלועה ןוכך
 ,גאןואפ ןײ] וצ ךאןנ טךעךעןינ ןעןאה ןעגיוא ענײמ (םיענ יןל
 ?יץאןיב םאוו ,טאג ןיימ םא^ ׳רעםאונ ימ יוזא ץךאה ןײמ קקינראפ
 ץימ זיא םאוו נוא זחכ ץיס מא םאו;נוא ? ןיכעליןײס זיא םאוו נוא
 לאזיץא סאך ? םיקעס עןוג עץימ קנײזםאון נוא ? טײק.גיםכעךיג
 ,םעטוג ןופ רדעל נוא גיךייל ןיב יץאליױנ ׳ריך ראפ ןעמוק'ײז טימ
 ,םןעךמוא עןױרגנוא •דנין עןיורג טימ ןיטײז ענײמעלא 'ןופ לופ נוא
 ןעד ״ד^^ג ץימ וצ זיא ײוננוא״ ריס וצ זיא ײון ,(יקפנל יואו יל יוא)
 ןום הליחמויהוךילם ץטעב קוןוק ךיא ןאקיימ ׳טגדניזעךלי? באהיןיא
 ןײךףיוארונ-׳התא םימהל אל9 רא יכ ״קשאיךימוךר לע יןאי ,ריך
 םאןןד ףיואךיז טסמיךאנרע ד זא ׳רימ ךיא ױרטראפ חונמםבםיהג

 .הטךף אײז ףיוא קןאה נוא דניז עךעײזיקנעקאבי
 םילעמ טינ ןיביךיא ׳דײך ענײס !רעןיאן רעץמעךאברעםענ ךאפ
 ,ריך ןופ םאװטע קנעקידםךו רןעב א ןאק״יוו ׳תורבע ענײמ
 יץא לאז יוזא ױן .קםיגמײ׳ךען ענײמ עלא ךאדוטםײול טאג וד זא
 ץיס ןופ םרךס ענײמ עלא ףיוא טםכוז זזזא ׳דניז ענײמ ץנךאןרעפ
 יםעטוג ץד קקקניל ץא יאז יוזא ױו נוא ׳ןעךי? ענײמ נוא '׳ץראה

 ךיאי׳ראנ טכאךם רע סאוו קקנאדינ סניקנעןן םעד וליפא טםײון וד קון
 קביוהףױאךךםע# ךיא ׳רימ וצ זיאייףן ׳טגדניזען לי? רעײזבאה
 ,תוחילס בךןדא טעביץא ראנ ,לעמיה ןום טא? '׳ רד ץגעג.פאק ץימ
 ׳שפנו בל לנב קניך רך ךיא לעו)׳דנין עץימ קבעןךען טהלאז ד

 ״דק ימן לן • י •••••_.
 ♦ םןמשבשי יבא יל חלם ׳־.: ׳

 ןיאטמניזעג באק ץא םא\ו ׳לעמי׳ל ץ* יעטאפ ץימ רימניג ףאפ
 עלא ,'(גילייםום)דךמ| ײס נוא ,(1ירעגםוא)גגושן ײם •תורבע לי? •
 באה לאמ ליפ נוא ,יןאןען באה ךיא םאון תורכע עןךאה נואעןיורן

 ־ - -״ ס • ל א ה ש ע ם ״
 ןעגױק, טעךרןןנבזא חזןזןך ף ןזם ןע? זזמ אןלא ,טין ראן ריל ןעןיפש

 ןבא רםם ןיא .טםאחםעל א ןעןרעל נוא ,ךיז.ןעװעטאר וצ בא ןעודעז
 םאך יזיא (ןוא;רע?ליוו ןום נןוביירםיאבייך) חרבפ יאיד ןים רקוםיאיד ־נוא םיןףיף

 .(5> זייב 64 ע^ייז ןוזצ) תוכףןיכ טךעלןץ$ םעך^ױעןנןיט ףיוא םעך טים ןעק טעון



 ודפ םידדם דדשש ״דנן־זה
 מ נוא ,קנעהעריצקיא ־זןילנעמניא זיא םע םאוו י,טנףאתעד רד ךיא
 טינ רד נאה ילןיא נוא ,ןאןי;םע^יג ץטיד עלא ןיא רין? ט?אה שאג
 / ןעטכארטען יןימ יןיא ומ םורך ,יןא} דובן קןיורג ןייו יןאני טץעשיג
 3ק ונובך ריך רא? דניז עץיסי עלא ףיוא ןײ:הךוזומ יקזלער יןיא זא
 ײ1טימ ןישאוויא נוא ',קןיגךא?"ץרעיךט״ענײמ לעע יןיא נוא ״םלוע

 ♦ המשניןײמ ט(־כע.ל?ךאן ץבאהיםאװ ,דניז עץיס רא$
 ... םימשבש יבא יל חלס

 '■״. ♦*-ץ־-ן• ׳*ןי # • •

 ליפ קנעזדגיז עגיימ ןעדד ןעד ,לעסיה ץא רעטאן ןײן? רין? בינ ףאפ
 זיא בײנ ץימ וצ נוא ײמ זיא רימ וצ ראנ ? רך וצ ײז ץדאק םאװ
 קבאה נוא קןאךגען רעבףגרי)? וצ קןאהדניזענײמ ועװנוא ,דץד
 ליפ טאג ריד וצ יןאן זיא קןפיז נוא םײןכרעיורטיטכארבעג רימ ףיוא
 ןופ טימעג םאד קץידינ טאן ןײם טאן ,גנובעג רא'§ נוא טייק_מףאב רעך
 :ןופ טאלב א ױי ׳ זאךנ עו?קלעוורעפ ץיא ימ ץני ךיא םאך ץבעל ןײןכ

 ץימ נוא ,דךע ןופ זיא בײהנא ץ־ס ,דךן רעך וצטלאפ םאװ םיוב םעך
 •,ייבראפ טײג םאוו ןיטאק א יװ קנעז געט ענײמ ,םףעוו וצ זיא עךנע
 דךע רען ןיא יץס ןעס טעון ץינ םיוא ריס ן* טעון המשנ ץימ קוו נוא

 ,ןאיט ײװ ריס ץא טעד ןףאס ץיס גוא קגיטײװ טעןן בײל יןײס ,ןעפךאװ
 לעװ ךעןעןו? נוא ,אך יןיא ץן טצען ,טיא נוא דךע רא}יןאך ןיב יץא.
 •דניזיוטוליפאלאזיץא קןן נוא ,רבק.ןיא טלעצינ ןײמ ןיקוךראפ יןיא
 ןײט טא} ,קװענ טינראן ןין יןיא זא יןיילן ץיז ךיא לעןן ןעןעלךדא;
 ענײסץפץלוק ױ שעלראפ .דגיזענײס ןיקלאװאױושא קעס .טא}

 / ״/..קניוא ענײמ ןופ ןעןיר יקוט םאון ןידערם ך טימ דניז . .
 שיס ןענאיקר יןיא וט הקשנ ץיס ריך ףיואהן בלב ןנקא-י^פנ ךילע
 טעדןוםקםיךענםױא דןיך באה דןיא יוזא יװ ,ץראה רעןיביא.1'י ״
 טךאםעך ץאטצנאלפעניןך באה נוא טײקגילײהנוא ןעבעל ןופ לאװק
 ױזא ױו סדךקדד תב וןןלןז יתכח אל זץא)וטײקמיך םוא״נוא טיוט ןופ
 טםךעון וד סאון הסן׳ן ץימ ירף ףיוא טאהענ תונמסך טינ יץא באה
 יוזאיװ ,ןאןע״גבאה יןיא םאע רימוצײד ,ןעןבאמ־יעךעיש ןעפירענ
 עלא רעןיא נינעקא זיא רע םאװ ,טאן ץא קוקנ דריױנ יןיא באה
 ראפ באה נוא הסשנ ץימ קװעג םגופ יץז ךיא באה ױזא יון > קגינע^
 ןאמיץא לעון םאוך *.םלעה עניךלןה קא ףױא מלעןי עגךןן קא



 ; םירדס השש ,הנחת וז6
 םוצ ןעדערר טמיםקען לעון ךיא םאון גאן רען ןע^וק םעון םע זא
 רין? טוט ןףאה ןײמ ,רד? וצ ײןו ,נתג ץא ץרעךין גוא קבראםז^
 ענײזנוא ץיךזיאאךרעדםאן ץ* ןעוועג דךומ נאדו יןיאםאון ןעמע.לק
 ידנ ׳ענךניזץיא נוא עןילדק^ ץיא ןיב דץא נוא ץיך קןך םיןאימ

 סי׳? ״זיא קץריעעג
 ♦ םלמשבש יבא יל חלק

 יץז ץב נוא ײטק ךיא ןעד ׳לעןןיה ןיא רעןאפ ץימ רין? בין ראפ
 נוא ,ץראהןײמץכאןבוצנוא ,פאקץיס קןיובעננײא הדותמ
 יץא •קקאךשוצ ןענײזרעךילנ עגײט עלא נוא ,דנעה עפאל# טימ
 ץיד ץנעג/באה ךיא סאוו םעלא ףיואהרןכן הליחמו החילם ריד ןופ טעב
 לי§ ידףיוא ךיןכ ביגראפ נוא ,ק;נאב רעילז רימ טוט יםע נוא י,ןאןענ ןעלױו
 ץימ וצ ןיב ךיא םאױ ןא טײצ רעד ןופ ןךאןען רעביא קניױםאון ןירחאי
 ץרהאןעץי׳כ ראג באה ךיא םאון נא$? קנימנײה םען זין קןוקענ לכןע
 ראפ נוא ,ערה רצן םעך ץלעטמינעךרןוצ ,טײק.ןייראנ ץא ןאןןאפ
 לכ# ןי־קײט ץימ יץינטוא נוא יגירעךינץכאסוצ ',זעײלפ ץימ ץךנען
 ־ '*' ״ ••* •: . •:קןעןען רימ • טסיאה וד םאןן ;'

 •־ ♦םימשבש יבאילחלם
 דאניג םיורג רימ טימ וט ,לימי,ל ןיא רעטאפ ןײמ רימ ביג ףאפ
 ןיוש לאז יןייא ,ערה רצל ןײמ ןיגײבוצנײא'ךימ קראטש נוא
 דנאה עטכעך ןיך ןיקעךטשםױא טםלאז/גוא ,ןיגיךניז טי; רעמ
 עלא ןײזיוצ םייקמ רימ ףלעה ,ריך יראפ הבושת ןײמ ןעמענוצנא
 ךימ לאן ךיא ,ןא$? .וצ גאטיןעגיטנײה רימ ףיוא םענ ךיא םאמ ןיכיא}
 טגא;עג ץבאה םימןוב פךעזנוא יװ יןןא ,הוצמ עןיידץא ןיןלראטק
 ןעגינײך ךין טןכוק םע רעווי טםײ,ך םאך (ותוא ןיעיןםמ רןדטליאבה)
 ןיטםעפא נוא י רימ ןיא ףאשען ץךאס ןײר8 • םיאי ןעמ טםלעה
 נוא ',טאבין ןײך ןיטלאהוצ טיהענ ןידילאזךיא רימ ןיא ײנאב הטומ
 טםלאז ת נוא ׳הרןע םוש ןײק ןיא ןירעון טליכיורטשי;טינ לאז
 טינךימ לאז םע םאך ,יטכראם ןײד ןעקנאדינ עןײמ ןיא ןיצנאלפנײא
 רעךןיא טרםבי,ןעקנאךיגיעךמעךפ נוא״תובשסמ עץי3 ןרלןיק>ךש
 עלא ראנ .ריך ראיפ ןאט הלםתויןילעטש ךימ לעווךיא ןפן טײצ
 לוא טפאשןיל טיםךך קניךוציטײךנ'ןך ןילאז ןעקנאךין עב״ה



 ל טפ , •,י םירדס ׳דשש .דנחת ׳ ן
 .ןינעונ טץיד ןים ןײ1יאנ ןילאז םישעמ ענײמ עלא .טײןךכילײדם

 ;טינ םענײןר לא; ךיא ,ןיטײ? וצנוא טאןןיוצ טוג ןײז_לאךךיאנוא
 י נוא / הפיגס נוא ,םעכ ןופ ןירעוו טיהעגבא לאז ךיא נוא ,ןײז א.נןר5כ

 נוא טאגםימ ןײ;ןזנא; ראנ לאז ךיא ״עךה ןוועל נוא , תולילך
 ♦ ןיז^ננעמ טימ .■

 ♦םלמ^סעיבאיל חלס
 רעך ןופ וצ טי;ךימ םעננוא ״לעמיה ןיא רעטאפןײמ רימ ביג ףאפ
 ראק באה ךיא םעכלעך ןיטכיך ראפ לעו; ךיא זיב טלעױ
 ןפוי ״ןרעוג ט?אךי;נוא טןנתךיג טינ ןילאז דניז ענײמ נוא ,ןיךךאך
 נוא רעךני(ך ע;ײמ נוא ,ןייעג בא קירוצ המשנ ןײמ ריך לעו;ךיא
 לאזםע נוא ״הךות עגילײה ןײך ןענךעל עלאיןילאזרעךניקםדניק
 נוא ״ריך וצ ןעגיךנין טינ ןילאז ײג םינפ רעײגףייוא טכךאם ןײך ׳ןיך
 טי;טאג רעביל׳ ךימ וטםלאזקגיךנעךךטעו;ןיז?םעכ,ר ע^יימ ןעון
 טי; ךימ וטגקלא;רעטלע ןײמ ןופ טײצ רעך ןיאנוא ״ןךאלראןג
 ןופ ןע^יײד נוא ןיעאוו וצךימהעז נוא ,ריך ראפ ןום ןיםךאװ קעווא
 םאך נוא ,ןעךי? ךימ וטםלאזי ןיגעוו עטכערי;ןיא נוא ,דנין עניימ
 ןיך לא; םע נוא ,ןעזײוו רימ וטםלאז םןלשורינוא ן1יצ ןופ גנוטםײרט

 ןעשיזוצתולפת ענײמנוא ךימ ןעגיליוואב״וצ טײצ עגימראברעד ןײא
 ײ זןי;םל י?ל מיגסן יפ יבמא יןוצךל ױהי .תולפת עשיךױ עלא

 :ןמא,ילאוגןייךוצי *
 .(הנימת יםי תרשע נוא לילא שרוח ץגאנא ןעגאז וצ) יף1א דודל .^11$

 ןײמ זיאטאגןעוו (יעזפ\ ירוא ׳ה)ךלמה דןך ןופ הלםתא ,דחל
 ,(ײפנ סײ)ףלי,ך ןײמ נוא (הנש־ שאד םםשםי ןײם ןעםנײלרע וצ) עכיל י *

 ספלא חשעם ———״י—

 ;ןיגעװ םילשך פ;ײ#
 יי ירין׳א, טנאן םולםיה װ$יע יזלקה ףץך

 ?יײ־ ..''(? םעך זיא להאון ,״יי תא 'ארי .
 ךא? • י יק ןעןו חכום׳ת טוט יע.םאןן
 <ןין?ע>.יד ײכ יןאן זיא רן ןעװ < זעגעם#
 יבג? בזט, לזיוא טןאן ה;קךי איבן רעך ;וא
 רעל זיא ךילהילנ היךשן? לוע א&ף יק

 קם 'ל1ע סעך ץי; ףייא טהע; שאון זקןעק
 םרעע אך /דןענמ דעך ןיא יזמנסמ חךומ

 . "..הבושתןופךנעםע
 ניא דוטאן עטײןויןא טײהנהאװענייד םיא

 עךארן ״רעווןןז טין רןאן ןײן? םייא זיא םפ
 םױרן״ טיק' שע טוט רק טךעקיןםוא
 קםײװ טיג לײינ רונ ״קניננרעם
 רים ק^יעןן ׳חבוטינר, טסיץו סאון ניטןורנ
 ח?וט>נן טיאןו ךעך - ♦ קדעלקרע טונ םאך
 טוײ״״ר״גייאלםיק? ״דיזיןירעקםיא טםײ,ך
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 מא טאג ןעןן (ידל זועמ ׳הן זןעטכרי? צןרימ ךיא באה ןממעוו ראפ
 (בורקב) ? ןיקפךע רימ יןיא לאזיןעמפװ ראפ > טפארק-םנעבעל ןײמ
 יאפ ךיז ןילעטמ׳ םאון ,ןיזקנעמ עזפלאפרין? וציןענעהעניג סע קןן
 נוא רעגיךיןלעב' ענײמ ראגיײז ןענייז תמאב נוא דנײרםיעטוגרא?
 ןיךעוו ײז זא ףליה וצ רימ טאג יזיא זעײלם ןײמי ןיםע וצ ןענײמ
 טעוו 'םע ןעוו םוירך (,ד^וךמ ילע הנסת םא) .ןילאפנוא טליכיורטיזעיג
 טעװ םע׳ןעוו י,ןײואהי יד טינ.רימ טקערזע רעגאל קיא רימ ןגעג ןעהור
 טימי םךעכיץךאם ךיא קב (תאזךוי הוךךלסא רימ ןיגעק ןײטזץ ףױא
 (ףליה ןײם טאנ ױא םעד ךרוד םאװ ,הרותה תאזו) הך1ת רעך. ןו© תוכי? םעך

 נוא טאג ןופ ןיטעביג ךיא באה ךאז ןײ.א(תתא) .ןפגעיז לעוו ךיא זא
 םעטאג ןיא ןעציז לאז ךיא םאך (יתקזע)זענואוו רעצנאג ןײע ויא סאך
 (תוםחל/ןיא ןײג ןעפראד םינ לאז ךיא) ןיײעל ןעצנאג |ײמ (שרדםה תיב ןיא) מ1ה

 םיא ןיכוזאבוצ נוא הךיות רעד ןופ טײן־נפיז יך ןעךיפזע נוא ןעהעז וצ
 לאז רע זא סננפצל יכי ןײז וצ ללפתמ נוא (מדקמה תיב) יץאלאפ ןײ1 ןיא
 רימ ליאז רע ,קילגנוא ץ,פ גא$כ םעך.ןיא ץוזע ןײז ןיא ןיטלאהעב רימ
 רפילאזןיזלעם ןײיא ףיוא׳טךאםענעגראברעפ ןײא ןיא ןענעריאװעב
 םטאג ןיא ןפציזגיךנעטו?)לעװ ךיא זאטצעךנוא (התשע ,ןבײהךע רימ
 ףיוא״פאןך ןײמ ןירעך ןעביוהיךע טעוו (הךונעה לעוהךותה לעי זיוה

 טלע^י? ןײ1 ןיא ןיטקניש ילעוו ךיא נוא הימ םורא םיאוו ד;ײב ענײס
 .ריםאד טאג וצ ןפליפזע נוא ןפגנין ךיוא לעװנוא רעפפא־נעךײרפ
 טײקגיךעניג טימ נוא'ריךףור ךיא״ןעוועמיטזץיןײמ טאג רעה (עמקי)
 טאה (םםנירע קניד דיד לאז ךיא) ןיגעזו טענײך ןיופ (ךל) .רימ רעפטלע
 ןיטעב ןעמוקןעלאז קלאפםאךזא ,יהצעיןײא הטאריגריו? ץרעהיןיייס
 ראפ 'םאוו טימ טבאךטאב בא-ך ךיא זא נוא הולקבא םעפע ירימ ײב
 ~־"~ םפלא חעום
 ץא רעםיז? רעזעיןו שאװ טײג נוא ואךג יר יל ףיוא לילרעם רעך טײג דנאה קא
 טין? לים טרעו.) עקציךב יך זי? ,םמוז טרעשעלזןי רפי רעבא ןעו) ,נעװ'עךאךן

 קםםאחא דןד טי) חטריװ רך זא ,רעםאוו רעד ינואי ,םעצײל יךי םא טואל נואיןײא
 ואװ !חא ,ץםיז ןידעטיםא יםי? נוא ףאלע) שאװ וט ״ ײרסיזיא רע זא טריסז? לידיעם
 ןעלםעךך ץיםי םאװ וצ חא ץאך ךיא ןיב ? דמאז סענעקורט ן׳םיוא ןײנ יוציםיאטנױל
 טאה לי־ךךעם (ײה זא !טכיאדבין רים טאה יא ,יזאךן ן׳םיוא טײנזא ןא רע טײנ ־יעםע?
 זיאי ןאדייםמוזא ץא 'טםעל^ךא? ר•? ךד שעיי י8 נוא םזןוזא זיא'ןעטךאד םאװ
 עטסךס יד רונ ,ןײלא ץםיזי רעךנינײװ ףיוא ? ןעםאתצ הטךױו ץטימ ןעק'נױט דעך
 קכירק וצ םיורא קהעז ,״,דב־.שת.זיא ךאז טעז סאװ ,דרעסאי רונ דןאד רע זיא םעך
 ל? רעבא ״געןו עךארן יךיףיוא ם?וז ץם טײקרפ',ןעביוא ץפ זאךן יך ױ)טינ ־סמנ



 ^ י ידוא דודל זזנחת
 רםוטן* ק^ונימי*? יזיא באה ,רי9 ראןנ ןנאטשיג תא׳מ
 באה ןאך נוא םיכלמה יכלמ יןלמ ריך ראפי ץיטש ןױש ךיא'ףךאך ימ
 .דיובכן אךומ םיורג טין? ריך ראש ןיד ללפתג? טלעטשין ךין ךיא
 טינ םיוטזעךאפ ,רימ ןופ טכיקג ןײ1 טינ קןךא^ ראם'(רץכת לא)
 ,ףליה ןײמ קוויג גיךנעטש ךאךיטקב וד ,טכמנק ןײךןױא^ טיכ
 י$ו ,ןיזאל ראפ טינ רימיוטכלאד ךיוא ט?ײה זא ריד ךיא טעב םורך

 לואש ןופ״טגאיג קוויג ןיב ךיא^םאװ טייצ יך ןיא יוו יוזא (ימאו יבא
 טיג סעטומ ינוא רעטאפ יוי)דנײדפ עטכעב ענײמ ןאך ןיבאה ךלמה
 ךך וצ קמונעג קיךא רימ טיםאוךי טאגי וד רונ ,ןיפלעה רימ טנאןריג
 (יןךוהג .ןיפלעה ךיוא טנײה ירימ וטםלאז יוזא ׳ץושיןײך רעט?וא
 ןיגעדו ׳ געװ ןייטכעך םעך יףיוא רימריםינוא״געוו ןײד טא$ רימןירעל
 רימי ףיוא יןעהעז יייז ןילעװ טכײליפ ,ןיגיוא יך םיוא ןןרוק םאך יך
 זא ,ןגאז נוא טילעך ידקגנילק רעךנאנאם ײן ןילעװ׳רעלעפא םעפע
 רימ יביג (יננתך לא) ,ןאט םעלא ןיוש ךאך רימ ןיגע^ יוזא טוט דוך
 ףיוא ןענײז יםע קך ׳ דכיפ ענײמ ןופ קליוו םעך ןיא רעביא טך
 ץגעג.ןיךײך וצ (דלטיי ליאש יאפ)יתודע עשלאפ רימ ןעגעג ןענאטשיג
 ןיבאה טינ טלאווךיא ןעוו נוא (׳יינלםנ יריםיא ןינ ויא זא)טכעךגיוא רימ
 ףױאעךאנג םעטאגקהעזלאמא ךאנ ליערו ךיאזא/טבייולגיג ט?ע?
 פיוא טינ גנאל ןיוש ךייא טלאוו ׳טשרעה ןיבעל םאךואװ דנאל יד
 רימ טאה גנונעפאה עגיצגײא יך רונ '׳ןיטפעך? ענײט טימ ןיטלאהיג
 עטכישעג׳׳יםנעבעל ןײמי זיא םורך ,יטפארק -'ינוא הטומ ןיבעגיג
 וצי יןיגאזי קך יךיא זא ,ןעךיא קגיצנײא רעךע.ל ראפ ערהעלא
 טםעפ יוזא גלנעפאה יד ןיאי ײז נוא טאג וצ ףאה (הוק.)ןירסלסל

 ס £ ל א המעט —
 ןע$א#ע$ זיא רעך ןע^לעט יצ עא ןי^סערק ן* טי; טעךגעװ רגן.ןסן
 טךע^על# רגךרעןא ןעװ ,ןעראווע^ הלועם יל זיאםאוו םקוז קא ןייט# טבײלב
 ניא <הרות רעך ןום בון ךין ט־קק. רען לןן? ן־טי? זיזי ןעןײלנ סאך-?ק$םד קים
 ׳ לױו רנן ואװ ןיױ רטוח םעך שזאל דעז״״ראךװא זיא דעיגעם רעך ,'חכושינו
 ׳תװא13 ןום 6טוז ןיא רםוח רעך יטבירקרא$ •רעך זיןז רםות רעך /לידרעםא *ףיוא
 רע.זא ךף טקןײךעב שנעם רעך קוןי יןיא ןיןן יםאװ)לנ^> רעכײלן רעך כיא רידרעס
 יןאז עז׳םךעיייך זיא 'ןי?אךקךאם' חא רעך ןום טײקניהכיל יך טיס ןיטביולא?
 יך ףיוא'יםמוז ןום ןעבירקביורא 'ח?ושןו, לבוע ףעך ןםז ל? י,רעסײכ רעד״זיא (הךות
 ןמזל?רעבא ,חךות רעךיןום נעון עךארנ יך דאן לידךעם סעך טלאה נואךאוו זיא
 טזףעך שאװ םמוז־חואת ןיןי טןיל רןן ןעקירק ןײראי טין םיא טזא? רנן ,םעןןײן

 י ?ןענןםד רעך תיל?5 םוצ עךײןן ײז ןע?וק .יתװמס יןיא



 ירוא דודל הנחת 18ס
 םאךץךאס ןײד.ןיכאמ גיןדט־מ זסעלו גץוגעםאך יך מ3 (יןבל ץםא^ע
 אוצ גנונעםאה אך םםײה םאך .ןעםאה םיא וצ רעךיןו םםלאז וד

 ■־ ץראהירונ עךנע ריאיזיא .עךע^יז ןײק.םך .זיא ך .לײוו ןי^נעמא
 זא עךעכיזא זיא איז ליך ,אךובי םוצ גנונעםאך יך רעכא *,גיטײןו
 םי;״גינונעםאה יך זיא ,ןענואוו ןײך ןײ1 אללמ .טעוו נואןעןרדון

 '.רעטײוו ןע״אה וצ ןעטםעךן־? טיג זךקומ רעך נוא הטומ *

 ♦ (געט תוחילם ץא ץגאז ,וצ)ה(ךךצו הלפה הבוזעה ןופ ,ךחת

 ןעװינךאךטסיב וד ,טלעװ רעצנאג רעך ןופ רעה וטאג ףעםיורנ
 >םלעוו יך ןעפאזעאב טםאה ודי רעךייא יןאנ גיניןר ןײא ״ *
 רעוו נוא טלאןועג טםאה וד יון ױזא ןעםאזעאב גןיךץלא טםאה וד נוא
 ןאןירעך /ןעלעטזעךיזריך ןעגעקטנאירעךא ןעכײל? ריךיוצ ךך ןעןר

 טײקראטזע סאך /טײקכילדעה ןײיך נוא טײקםיתג ןײך ןעלײנןרעך
 טאןרעגיצנײא ןײא טםיב וד .דנאהןײךןיא זייאטיפאזעךעהםאךנוא
 .ריך וצ ףויר ךיא ןעװי ןעײרפ רעך נוא ןעזייל רעיך ךיס טםנעק וד
 נוא ] ןעםאלט^אוט ךיא זא הקענ ןײמ ךיאי טלאהאב טנאה יןײך״ןיא
 'רעזעילמיה,ףוג ןיא המט>נ ןײמ רעךיוו וטםרעק ףױא ךךיפאס ךיא זא
 רעזנוא זיא ןעך ׳זנוא ףלעה'נ;א זנוא רעביא יךייך יםעךאב רעך רעטאם
 ,דימקו רעךןעך״ןעװע^ ידניןגינײןו זנוא ײבךיא ןענאטזעע? זיא ק״טהיכ
 רעד נוא ,טכאנ ײב ןום 'תתבע יך ףי1א ןיבעג ראפיטאה רחזע לע
 ,גא^ ײ5 ןוםי תתבפ יך ףױא ןילעג ראם טאה םיבךעך ןיג לצ> דיסת
 ןעמוק ריך ראפ לאז 'םורך ? ןעמוק ריך וצ רימ ןעלא;םאך טימ טיקא
 ריך ראפ לא; ם? נוא גנוצךפמש נוא רעצךפה ענעכאךב וצ עךעןןוא

 ו םפלא השעם
 .זעודקה ה־לש ןום ה^ושךו קגעך לז&ק םענײשא ךאנ

 עמינ טר? ,רעםיוב • טכורק עךפײט טים ןױא\וינ זיא ,םו ן׳םיוא ןיראןען זיא ףי^
 רערנעזײר עעלןן ידי .רעשאוני ןילאווק טאהנוא דןימ םךוטשי רעשיוינא י
 .טינ יןיסײװ 'רים ליױנ ,טנאזענ ןע3#ח טאה םךוטזן׳ רעך |ףיןן> ידי ןיסךאווין
 ליטטי דלאב םךוטסי רעך .טעוןיטןייליע יך טאזן רעי זיב נאע ןעלןנאנא קטלאריז
 ןעלעןו ןאטיסאקיףי^ רעך טעןו .ןירעמ םאוו ליזןיא ןײא ףיוא ~ ןי'שךאו;ךא? ףיזץ
 ןעמזק'טעןל טלײל־ע רעךא '.רעוגײט ןיראם יד לײינ נוא .ןייןינעו? ןזס טןהאוועג וגין
 יךי ןיגײרט קעװא נוא ידץו) רעקךאטיזיא טךעטאםען ןא ןעוועני ןעגיד יעל.יזא5א0
 ןיבײל? רים ןילעװ ,ליןץא םע־ן 'ןים ףיןץ בא ליזןיא ןיסיוא פאךא ייזי ןעגיד נעןן ןזס
 טלאווין טיג יין ק|אה רע^ייוך .ףייןיא |א ןעסןךאװע? ןעמעג זיא לימיא רעך ,קןזזר



 אצ . ׳ . ״דקדצו ״דלםת ״דבושת '״דנחת
 רא3 •וצי תונ^ךג ד טא^שנא תולפת עךעז^וא ןיךעןן קמונעג $
 ' .דת ערעזןוא ןיבע^ .

 ראם ןיטען םוק ךיא ,טלעך רעצנאג רעך ןום רעך .םלוע ונובך
 ,טימעג ןעכארבוצ א טימ נוא ן׳־ךאס קכארביוצ א טינן רך ■
 אוצ ןאט לאן ךיא םאך ,קןע^ וצ טינ הנק םוזע ןײןררימםײװ ךיא
 ,רהאןםעײנםעךוצ טמוק אךםאוןאךונהו לוד^ל קדהםױםעך
 זעאר ראפ גע^עכילטע זא ןעװע^ ןקןומ ןעבאך םימכזך ערעןנוא
 טימ תוחילם ןגאז לא;׳מ נוא אירםץנאג ןייטזע ףיוא ןעמ לאז יהנישה
 ,ת״יזעה ראס ןערעװ קנקונע^ ןא לאז םע יךכ' ,השקבו הלםת םיורג.
 ןײךןעןײזםאװ ןעזעטנעמ עכלעזא טניימע^ ראנײזןעבאה םױוגי רעבא'
 יעייז ק^ ײז. לאז רע ית״יזעה ראפ ק$>עפ ןעלאז יר׳דנין ןום
 ךיא ןעך י,קב ךיא יון זעטנעמ ן־״איוזא טינ רעבא ,םענעפךעךאב
 ײב ןטעב ךיא ןעךיוזא ױןינואתנין טימ לופ ןייז ךיא זא ילאוו םיףו
 ״םענעםךעךאב םאך ןעך ,םטוג ליפ ןעבע^ רימ לאן רע זא תײועה
 ןום״ ,טךעװ טיןראןםאך ןיין ךיא נוא ׳ליפ זיא קשטקמ ןײא ןופ

 .נוא אךומ םיורגטימטקעוו ־ועך טךא? ךים ךיא באהיןעכעיי טקעך
 ןאטלאזךיא םאוןטיניםײך ךיא ,ריך ־וא? ןיטע^ וצ שינךעמיצ
 ךיא לאז םאון טימ נוא ,דיןךארוב ןטעפיפיא ריד ךיא לאז םוו טימ
 ךיא םאװ ךניז ענײמ ןעבעג ראפ רימ טםלאז וד זא ק^ליװאב ריך
 ןיךעך גילעפךךינן ק(ךױדיך נוא יהבושת טימ ביוא ,ןאטעג באה
 ןײמ ריך ראפ הךותמ ךיןןיב נוא הבושה יאדונב ךיאאוט ״ריך וצ
 טגיךלושעג נוא טקדניןעג באך ךיא /קךעטלע ענײמ ןום טאג נוא טאג
 ךאךיטזקיב וד טא^ ריעביל וד נוא*,ריך ראפ טגינעםשעג רעךיװ נוא
 אידקמעלא ןום דנין ך טםגאךמ ראפ נוא רעגימךאנ רעך ןײא
 ךאס > לסימ וטקיב הנחעו נוא הלפ־ת טיט ביוא נוא ,ליסומ ךיוא רימ
 , סול* ח*״ס
 ליזני* ז׳?י1א ט?אר?ךא? י ןעןאה עזןך״פ כוא ,ליזןיא ן׳וןיוא לים ןענ;ײרב ראמ
 רנך ןעןאה ײז ןענאינ ייב נאזן ןיצןאנא עמײװנ? יך , < ףיע ןיא ןיירא קיךזצ קגייז

 ׳ױ יא , טןײונ םאןן קאזןהיװ? םעך טךעה ן׳םיוא לםי?א טךיצאמיןיעג ןיבאה עטרא?
 ןי?א?ען ײן ןענײז ,פא דלאב טײג ףףע עטינ ד ןים לי?י$א ןיםאנענ נוא ליןניא -
 ףייי ױ קגיםעג ןיוס׳ ןעןא-דניאףי? םוצ ףיוןי ןיא ןײרא ןױךוצ׳ דליאב רעבא ,טכורם
 זי׳ןײל קחידב רונ ,ןיטיגעק טים גןײא זיא נוא ,רעןןעל• ערעײן ףיוא טצעזין ךיןי ניא
 עס־לא• עטךעע ד ׳ ץאיפײ קנופענ ךייא יך רעײז ןים ״טאחענ ןעלאש קיכ ןעבאה
 1* ?עןײנן םנך ףױא טןמקען טיג ןעןא׳ך ע^יך־ן יי .ל^ןיא ן׳ןיוא קעײךפךא?

 ןגאםםיווס
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 ןידט^שיה ביוא נוא ,ריך ראפ טעבעכןיימ מא^רעןיל ןילא? ךיא
 ײװ /ןעצפיז.נוא ןעניױו דןיא אוט יוזא ',לסומ וטםי? אײךצ)עג'נוא
 ןעמ םאוו טאנ ןײא יוזא טםיל וד ןעך ,ךנך עןיימ ףיואבײ? יןױס ייא
 ענעכארן וצ׳ יך טםטענ ־רא? וד ,ןעײךזעליפ טך ריך וצ ףךאדאן
 טגאזינ טא.ך איבנה והילא םאװ םיאיבנ גךעלאם יל יןן טינ ,רצךעה
 רעך רע טעװ רעמאט טא;רעייא וצ* קראטזע טעײך^/ין* וצ
 נוא ',טעבעג רעזנוא ףכיס טמען ראפ טאג רעזנוא רעיא *,ןיךעה
 אוצ יוזא ׳,דניז איך וטסביג ראפ ץראה קןאךביוצ ןײא טימ ביוא
 עכלעו) לאװ י ךאך טםיךו וד נוא ,דיךי ראם ץראך ןײמ ךיא ךעךב

 י .ןעכארן אוצ ןענײזרעצרעך -
 רעביא ךיז טםלאז וד זא ,ןיטעב יןיך אוט ךיא ,םלוע.לזע יןנובד
 םעך ייב ץילמ *ןײמ ןײלא ןײז טםלאזנוא ןעןךאב רעך רימ. ... 1
 טימי רעבא ,ןטלעװ עךײב ןעבאך ןעךעג טלאןזךיא קך ,טפזעמ
 םנײא תמסמ ראנ ,טניך ראפ טינ׳םיוועג םע ךיא באה םיזעעמ עניימ ־
 ןעק.הםתפ תוגאד ת״מזדמ ןעך ,ןײז טי;'קך ןירעךנא םעךי ןא
 רעבא ,ןייטלעװ עדײכ ךיא ליון םורך ׳קניךטאך טכער טי; קם
 זא יןיטעב אוצ קןיוה ןא רעיך? ךיא לאזעכלעו; טי;טידג ךיא
 ןיטעב ריך ךיא אוט םחך ,ןיךעך קמיגעג ןא ריךראפ׳לאז םע
 ,ןיךהי םױ םפך ראפ ןײטשי,ײב רימ לאזתוב$ יך ןיפ תובז רעך זא
 טפאך וד איװייוזא צעמיה ןופ ןעךעיוט יך קנעםע טםלא) אוד זא
 נוא ,ינים גראב ןיבעל קנאםשע;ןעןיך לארזעןייך :תעב טניפפענ
 לאז׳מ קלטייה עלא טניםעע; 'וטםאך ,הךזמײן ןעווינלבלמ קבאך
 ריך ךיזן טעב יוזא ,תומלוע עלא ןיא דית;ןײא טםיב וי זא קךע)

 .... .'הלפת ןײמ וצ ןענעןע איך םפלאן ודיזא י.
 ןופ ץךערט יך קמונע;ןא טיםאך וד ינו יוזא ,םלוע .ל$ ונובר
 קביל קיןיטאה וניבא םה־ךםא תעש? םיכאלמ עגילײק יך

 ם#לא חי׳זנ •,
 ןענײנ נוא טרא$ םוצ ןיטםערק על# טים ןאן זיא סן טגאזען ןע^אה ײז ,קאטםױמ
 טימ מא רעםאןו ןיא ןעננורששעג ןײרא ןעלעסשי ףי1א יטעװ׳ט יזי? טײצ נטען ווך
 םוצ קםואװשענ וצ יך קןיױתונבם םיורנ יד ןעהיצ ףייא ינייא •םיוג־טןאס טך

 טיא ןײא ןעניםענ םיוק 'ןע^אה מאףיןןז ןי?אה'ניא ״טײצךאן ןיגאהייזי 'יזעמילס
 עט־ואש עטםנים יך ,טםאציננײא םיורן ןיא ליזןיא ןץיוא טבא׳מיאט ־הזא '. ןף
 ןי?אק יך יםיאױ ןעניןנרעם םיחן ןזם רעפא ןיוןײװ ןי• ןעהען רעךײ1׳ יןע^אזן נתלץולט
 ראן ױז ןיצאזו י לין^ ןיפיוא טאסי? ןי?אלע;יך קק׳ד ,ןייטי טיך ףי^ דך ת$

 ןיםענרא•
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 ץףעךט ידי קת ׳זיל^ רעל ףייא קגנײר^ ט^אװעגין׳קקצל ןהיז
 רןן טכאטיג. עפמעט םיא ןיבאה נוא רפםע$ םעך,ףיוא ןעלאפעג
 ןירעךט עךעזנוא טימ וטסלא; יוזא ,ן׳קחיצל קטכעע ןענעק״םינ לא)
 .יאנו־ש איך נוא םיתיחשמ עלא ןופ דךעװש.םעך ןיכאמי עפמעט
 .ר'א;םעײג םוצ ןא^ םעמסעלש ןענעק טינ זנואןילאז יךזא ״לאךשל
 ;,שורושחא;יןלמ םען וצ ןעגנאגע; זיא רתקא תעשב ױי יוזא נוא
 ךאלמ ןײא טקישע^ ריא טימ וטסאיל ׳לאךשליןילאפ ןײד ראפ ןיטעב
 רעביל וטםלא;יוזא ,ןע^ױא עןיך ןיא ןוך ןעמוקאב טאח רעוםא נוא
 ןעכאמ ןעלאז ײז םיכאלמ י עכלעזא ןעק;ש טפשמ רעזנוא ײב טאג

 ןיביןיאנוא .ןעגיוא עגעלײח עגחיך ןיא'דםחו.ף זנוא ףיוא ןעםירט
 ,קםלעח יאדווב רימ טםעוו וד זא דאנעג םיורג קיך ןיא טךעכיז ראפ
 ןיךן לא; רע זא טלעװ דעך ףיוא קי־זצ םוש יןיךך אטינזיא םפ ןעך

 ראפ ןעכאמ מינ יןימ ןעק^ךיא שזפנעמ םורא יןיא נוא,דניז ןוםי ןײך
 ,א^ינ ףךיה קןי רימ וצ ץח ןיוש זיא ספ זא ןעגאז נוא ורעשך.ןיןי

 רעביא קמךאב רעךךיזטםלאז וד טאג רעביל ריךךיא טעב םורך
 טאג דעגימךאב רעך דעזנוא טםיב וד קך ,דא;םעײנ םעךיוצ רימ
 מא׳רעוו ,ןבירשעגטײטש םע יװ יוזא ,קלאפביל ןײך ןענײזרימ נוא
 ,טאג רעגיצנײן< רעזנוא טםיבוד נוא ,לאךשל קלא? ביל ןײך ימ יײא

 רעזנוא טםי? .וד.קך ,קלאם ןײדקטעפשמ'ןײלאוטםלאז םורך
 קךצ לאוגיםעך ןעןריש זנוא 'טםלאחד נוא ,רטםײךט רעזניוא נוא טאג

 י ׳ ' _. _ ־ _ י .חלם ןמז$ )רהא; קגיטנייק י ; . •.
 חאה עקעאךע וצ ןײמ ןופ חיפת ןײמ טא;רעב.יל וצ רעך ׳ עמזע
 ןיא ימ װא *ח?וע ןברך ןײא טבאידבעג טלאװ ךיא יװ ךײלג

 טימע^ ןעהיזטש וצ ןײא נוא ןי־ךאפ ןעיאךב אוצ ןײא ,טײטש קוםפ
 הלוע ןבךק ןיא־ יװ ןוצךל ןא טממענ ודינוא ;ןעמעש ראפ טינ וטמוט
 * * ״־ ־׳■־־ ־״־ :: ׳־ ־ ספ לא חש ע ם

 טאה יצ ןעןיוהעג ןןו ןא ,רעךיזאםא? ןעןיך ײז זא ןיםענךאם
 עםיראונ (ײק.ניא ,{ים? ןילעם ןעגיוהעננא ליזןיא ן׳םיוא ןיינײלב יױ ןענער ני?ײא טי)
 עגיןײןז .טאהעג טינ ײז ןעןאד גנודײלק לײוו רער .םײה רןןייןי טי)זיא אך לײס
 ניא.דעגנזה• ןום 'ןי?ןא^ יצ קנײז ײן ןום זיא רעםוז דעך נוא ',קעווא ףיגני יך זיא
 •ײייר יד ןע*א!י י׳ענײיז ׳ט?עןי. ןים טכורם יך ,קעווא ךיוא יטײנ: רעך טים
 ־.י*5 ו׳ו ומ^יריון ויז ממײ? יד .ןעהירוצ רעך ;רעםיוב יד ןום ןעלאםענ םאךא יןענײז

 *לימףן ץעוא ןעןימרע? ןעעיז ײ1 םאוו טכענ עךעטםניע עקי;רן 'ענײןיטיסירעןןניוו
 -.טעןק־ו* קװעןיזיא הןנךך יל רעןוא ןי^אהט־ערם עסיורן יך ;קןןקען ןאיייזיא
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 ראם זםי5 ודד יןין? טןלאז נוא ןיך םסדמ זןוא רנ?ןיא.ךך ש5לאזיהימא
 ראנ ןעבעל ןעזעטנעק עלא ןעך ,םױרגק'נײ1 דץזעןיימ םמ,קןדאנ
 .םנח דםח וטםוט טײןימיךאב רעד ןײך טימ םאװ ראנעגיןײך טין?

 םאךנוא׳ןעבעל דנײרפיענײם עלא טיט ךימזאלטאגרעץטכעמלא
 ,קוםפ ןיא טײט.זע יםע יוו יוזא ,דנאע ןא נוא דנין ןא ןיך לאז יןעבעל
 נוא םענעםעזעאב ענייז עלא רעןיא רעגיטיאב רעךןײא זיא ״טאג
 יןיך םעךאב רעך,טאיג רעביל םורך ,רעךניקי ענײךיןאך קץי1ירימ
 ןידגיךעךי;טי;ןעלאז רימ ,ןיגעןן ןעגקאב ןעןיל ןײך ןופ זנוא רעןיא

 . . .ןמזן׳ןעטײלעלא ײנ .
 וד זא ,טא; רעגיטעעמלא יןיד טעב ךיא ,לאךזען יךלא ׳ה אגא
 טםיב ודמימסר אלמ לא).ןײ1 םסרמ ריהרעןיא ךין טםלאן._.ךי
 ,טא; רעביל רימ רעביא ךיך םעךאב רעך םימסב טימי לום ךאך
 ןײמ ראפןעבךאטוע טינ ןעלאז.רעך;יק םךניק נוא ירעךניק עץימ זא
 םעךאב ןײא יךאך טםיב ח טא; רעןיליטינ ךימ ףאיךטזע ,ןיבעל
 ןעװ הךומ עגילײס יך ןיא ןביךזעע;ןא טםאה וד נוא טאג רעניצראה

 קעיווא רעטומ ח רע לאז לעץום טיםיטםע;ןײא טניפע^רענײא
 רעל. ןערעװ לעגיום איך זא ע^טאך ,ןעםע; רעךןיק יך נוא ןעקױע
 רעטומ נוא רעטאפנוא ,רו^ומ נוא רעטאן רןך.טי;ײז ןענעןךןעםקאװ
 ןעמי ןעװעג רז.וג טךאן וטםאה קעך טםעךןיפ,טינ ך ןענעק
 לבמ ,ןעץוא יך-ןיא דעןומ יךיראם .דעךניק ך ןעטען טי;. לאז
 רעךניק ערעזנוא ןעהיצרע ריןכ רךײא הימ םייוך קןאה רים קע
 איױ׳ןעלאד*רימ ןיםלעןיזינוא יאךװב וטםךעהינ,דאקןקךךךוד
 רעך ןעךעון םױקמ ז;וא ןיא לאן םן נוא ,קקך אוצרך ןעהיצ רעך
 זיא ןיחק ןייא ז^טייט זיא םאך,םתובא םיגנ תראםחו •ינב יגב סיגקו תדםע קצכן
 דעךניןל יד ראפ טײהץויצ)םאד נוא , רעךץק עךנײדקרעטלך יך וצ

 * .־■'   ■■ '■ -———3*— ■ — *ל*.

 סםלאהעעמ
 טעװ חןיןין ף ,םײןד ןיל וצ קירוצ ןעקוק ױ ,ןיזןינעק םעך טףנ מריןא* ןעכײלן שאך
 ,םײהה רורןםעךקאת׳ישהוצקיךוצן?מק ,ףיו? ד זיא חךומ יך ,םיוי זיױ טןיעוו
 יך '״רעךיןאםאפ י עמלק יך ןו> זיא 'ר$ רעך ןע;יד םוםקול ן׳טיט זוװ&פ י יד נוא
 קגײנ עטיאה עזנײװצ יד ,םיקיךצ חיןוםןי באךא טיין לףו םאןו י>;עק רעך .ליזןיא
 ןעיבאה נוא טיןעוו רעד ףיוא ליקבא םױרא נוא חךומ רעך ןום נעולי עטונ יד קם חיג
 יךי,קבאה וצ חאןהי ריא ןום קביוחעןנא יך ןום ןעךײךי רעביוו קז.אל טי;דןך לװל
 רעבא ןעבאה ײן ,טלד.)יזע.י חי*1 ק?װה ליול רןן ,זיװאה יך טיט סוםקול ןום חאבך
 ןיאזוןועהןא^עןגואיטאןקןזךן־ןו ־ךיאג םעןן ד$ קןאונ זי* ת׳יטה ק׳ץך •אן



 גצ ״דקדע הלפת הבושח הנחח
 ןײדײכ םאך באה ־ךיא ןעון מא ,ןירעטלן ע-$יך.ןום דובן רע־ןזיא
 : .םנך תנסם ןיא ריל ןופ ךיא טעב ,ראפ טך ןעקאן קןי?

 'נוא ןאסזײמ'טימ רימ ביג,רעגימךאברעךרעטאן ,ןמסרהבא
 ןיןלןופ טיננוא דנאל ןייך ןום הםנךפ רעךניק.עביל עץימ מימ -י
 ןעך ןעק ,טזעינרא; ױא ןעשטנעמ א ןום באגיך ןעך ,ןעשטנען
 ןױזעטיג רע ןעמ נוא וףףאךאב רערעךנא רעך םאך ןיבעג עטקמא
 אוד טאג רעביל וד רעבא ,טײצ רעךיןיא טינ םיא רע טיג ,םע?ע

 ,דעםאוועגךעכילטיא ןיא שענעפךעךאב םניועטנעמ ןעכילטיאטסײװ
 רעגעלייה ןײך יןופ ןעזײפש זנוא י וטםלאז ע״זעבר םורך .ףראךאב
 ;.׳־ * '.ןמא,דנא;ה ׳ !*"׳

 רימ זאל ,טאג רעגיטכעךיג נוא רעגימעךאב רעל ,.ריךצן םוחל
 םאמ לימרעוךײלק ןייאיימ יוזא ריך ראפ ןײז דןײלג יוזא

 ןײךטםןיםע וד טײטשםע ימיוזא ,דנאהןײךיןרײ טןײפשעגטרעך
 ןײך דןךוד טלעון רעך יףיוא שינעםעשאב עלא טאז טםכאמ נוא דןאה
 יןיא ,טלעוו ירעצנא/רעך ןופ רעטאפ אוד יטינ ךימ זאל ראפ ,םטוג
 ןעך ,ןעןךאטש'יוצ ןעמיוןר טעמ טײצ ןײמ זיב ןעניד ןענע,ל ריך לאז
 רעגיטכעמלא יםורך ,ןעניך ןענעק טינ ןימע יןיך ךיא לעמ ךאנ רעך
 נוא ,ןעבעל ןײמ ןופי טײצ עצנאג יך ןיזאל ראפ טינ ךימ טםלאז טאג

 קנעןי ריך לאז ךיא יךכ קךעוו ףאלז? טינ ןעלא;רעךילג עגײמ
 ןעפראדאב לעװ יןיא זאי נוא ,ןיך אוצ רעהיג םפ ד.ז יוזא קניך
 חתימ ןײמ נוא ,ידנאה עעיך. ןײד ןופ קבראטט׳'ךיא'לאן ןעבראט#
 גאזיך טץלױןאב ןײזלא;םפ ,דנךענייטיףיואהךןכןײא ןייךלאז
 ןײמטא}ריך ראפ ןעצךאה ןײמ ןיופ קקנאךעג יל נואליומ ןי־שןום

 .ןמא,גיבײא זיין רעזײ^ךפדעךנוא' רעםעעאב
 נוא טאג ןײמ ריך ראם קליװ.רעךןיךלאז םע,ךינפלמ ןוצך י,ךי
 דאפ ךיא םאוו טײצעגיטצעי יך זא ,ןךעטלע ענייימ ןופ טאג יי
 לכ ףיואינוא רעךץק גוא ןאמ ןײמףיואנוא רימ 'ףיוא ןעטען וצ ריך
 ,טײצ עטץליײאב ןײצ גוא עגימעךאנ רעך.ןײא ןיך לאזי לאךועל
 ~~ ••לא השנ׳ט
 נוא טאהען חעךיד יל |מגאל יעקיאנ .חניעית עטינא זיא סאך ,דנע,נוי י רעך
 זיא חץוסיח רעײן י יליסא ,ןאטע? תביזעת םאוו יך ןע^י־ין רעריןאשאפ ליץניעמירך ױ
 ךיוא ײן קבאה ךאך ,כיטיח יוזא טי;ןייש ניא טלעןן רעך ן* טא־ענ חא^ך ןעגאל
 לײע נךןךעם ייך .,ךנן>; רןיד טע@עןיג ,רע^לפ דע־ן י* מ? טעך^ךען ןעןא?

 ירײאסא* ׳ '
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 מא זװלפע ינימ עלא נוא קנייךק ע׳לא ןופ ןעטיהאב זנוא טםלאז וד זא
 פרעזנוא ןענעװ ןידעוז טמעש ראפ טינ ןעלאזרימ זא ,גקמעזע רא§
 ♦הלילתז תוינע 'םיוךז טימ ןיךעזן טמעש ראפ טינ ןעלאזרימ נואדנין
 ןעמעש ראפ טינ הלפת ןײמ טסלאז וד זא ךיך טעב ךיא ,טאג ףעביל
 ןנ.ײז ןעךנואוו ענײם ןעך. ,ץךאה ןײמ ןעײךפ רעך יטסלאז נוא ־ (
 ראפ ןענאמ יד ךיא לאז ,ןעךײך םיוא טינ ראגיךיןעןךךיא זא םיור?
 וליפא ןיוש טעוו רע ןעוו ז ןםלעך רימ רע ןעק. םאװ ',ןשטנעמ ןײא
 ראן רימ רע זיא רעמאמ טרפב נוא ,ןעבאה תװמסר רימ ףיוא

 רימאיצויא ײול ,רעציןײמףיואןעײךםךאניךךרעטעוו אנ.ו־ש ןײא
 ךיא ,טאג רעבילריך ראפ יון רעמ ןעגאלק ךיא ילאז יןעמעון ראם

 םקנוא׳ץךאךןײםףי1א גאךט ךיא םיךיםל עםלעוו העז ךיד טען
 רעמ ןיוש לאז ךיא זא תוהמאייך ןיפ חובן רעך ןיײטש ײב רימ לאן
 עמיג .ענײמ עלא ןיפ נוא׳רעדניק ענײמ ןופ ןעבאיה טינ.רעצ ןײק.
 םאך,דובכב דנאהןײךןופןיךעװ טזײפשעג ןעלאז רימ נוא ,דנײךם
 זנוא^זאלטאג רעביל .ןעמיקנא'ןעםלאך טינ םענײקוצ ןעלאך רימ
 ןיא קגנאגע^ זיא אך זא ,הנךרעמומ רעטוא ןוםתוכז םעך ןעםיניג
 קטךאיך זיא ןידכה ילע איבנ רעךנוא ןאט וצ הלפת ןײרא ןכשמ
 קמ טאה עמיט#ריא נוא קפיל יך טימ טךיךיג ראני ין טאהקװיג
 וטםאה םאװ יםיורא אײג ,טגאזיג ריא וצילעי טאהיוזא ,*טךעהיגטינ
 ךיא ״רעה ןײמ ןײנ ,טךעפטנעגםיא ך טאה,שךקמה תיב ןיא ןא^ וצ
 ראפרע טאךז יוזא ,טיימיגירעװש ןײא באה ךיאםאװ השא יןײא ןיב
 רעבילי רימ וטםלאז יוזא ,ןע׳םלאהיג ריאוטםאך , ןטעביג ךיך ריא
 באה יךיא ןעװ טינ ךימ ףארטיש טאג דעיזיל י.ןירעםטנע ךיוא טאג
 רעגימיךאב רעךנוא רעב.יל ךייך ךיא טעמ׳,טגיךניקג'וליםא ןיוש
 וזאי,ןייךה תדמ טימ טינ נוא םימןדךך תלמ טימ ריימ טימ ײג',טאג
 ןילעװ רעךניק ענך ןעוו ןיטעביג ךיך טאה םולשה ױלן וניבא צקעל יװ
 ך ראפ טאך ךע תורצ עכלעװ ןיקנעךיג ך וטםלאז ןך גיךלוש ו״ח
 ךייוא ךיך ךיא טען יוזא ',יקגיוצךע אך םא,ךרעירעךײא'ןעטיליג

 םפלאתשג׳ס
 קןטי דיא טלעװ ױ ,ןײג באךא טינ טעב ןײק.טינ ןזמט שאון יד קגײז רעךיזאטאס
 טײגןעלזריקא ןי*ן דיןיאג נייא ,םיאראםטינ וא דונ ,רעט^יע ־עך יןיוא יליםא הביטימ
 יז םאוו יחםןין ילי ףיזי יל ןייש טעןן ײג קםיףנ מא קראיק ןילרעסי;ןדעוו ײז
 ,םיאןמןײג ^*<ןךימדג׳1,נןי־?,1מ'נ עקגאלק יד קםיןיו*״ קךעון ףן זאןך

 זןי׳יאםמ ״ י
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 םימ דיא מא .דעדנךר ע;יימ ןופ ןבאה טי; רעצ ןךר ץח לא^ יןיא זא
 וצ ולי?א טרעװ טינ יאךומ ןי? ךיא ׳ לים וצ ךיך טען ךיא זא לאײ
 ךיך לא; שט;עה רעך זא טםךע^אב ת לײװ ראנ ,ריך ראפ ןייט^
 ךיך ךיא טעב םחך ,םיא רעביא ךך טםמעראב רעך ח נוא ןיטען
 ןע־ס יעטלע ןײמ ףיוא ןעפלאװ קעוןא טינ ךימ טםלאן ח זא טאג
 דנאה רעך ןיא ןעלאפ טינ ךימ זאל טאן רעביל .םױא טײג חכ ןײמ
 זעטנעןנ ןײא איװ אטינ רעצ רערעםעךג ןףךזיא םע:ןעך ,ןשטנעמא ןיפ
 טםלאז ח זא ךיך ךיא טעב םחך ,ןיךעךנא םוצ ןעמיקנאףראךעב
 ענייך ןיא דקחו ןס ןעבע? רין^טמלאז נוא ,ןופ רעךיקטיה ךימ
 ענײמ טימ ןאמ ןײמ טימ רימ1,ןעטײל ןופ ןעגיוא יך ןיא נוא ןעגיוא
 רעךניק םרעךניק נוא רעךניק ערעזנוא נואתשוע ןיא ןעבעל וצ רעךניק
 ןיבעלםיוא ןעלאז.רימ נוא ,טכאנ נוא גאט הךותב ןיך קםוע ןעלאז
 לא; טייצ עטצע? ןיימ ןעמ־ק טעןן םע ןעװ נוא ,דובכ טימ טײצ רזנוא
 וד נוא ,,ימשנ ןיימרביא ןבאהטינטכאמ ןײק_גר.ט,ךמ נוא ןטש ןייק
 ייך טימ ןײ] לאז קלס ןײמ נוא ,סימסר יכאלמ ןקיזע רימ טקלאז
 טאגרעביל .טלעוו רענעל.ףיוא נוא טלעװ רעך ףיוא תױנןךךצ םישנ
 ראפ ןעןךךיא םאווי,ןיטעב ריך ראפ וט ךיא ןעוו טינ ךימ םעש דאמ
 ,טימע;רעװזע ןײמ .ריך ראפ ךיא גאז ןיךײךםיוא טף ןישנעמ ןיןך
 רעטײול רעך 'טאג רעביל ריך טעב ךיא ,טע^יג עקא ןא טםמענ וד
 ךיא נוא הרצ ןײא ןײ_ז ו״ח רימ ףיויא טעול םע ,עוו ,רימ ןופ יטף ךיך
 רעיםטנע טםיוה רעביא נוא ,ןףעפטנע ריימ וטםלאז ןעםח ךיך לעך
 קראטזע נוא',ןעגיךנך טך רעמײ1י ןיוש לאז ךיאירימ ףלעה נוא רימ

 ןאיטוצ נוא ה,ךןצ ןעייעג וצ ,ןיגעך ענײר ןיא ןײג וצ ץראה ןײט
 ח .ןעבעל טכעך ןײא ןעםײה לאז ןעבעל ןײמ זא ,םיבוט םישעמ
 ןיא קשיטגעמ יםעך טקפלעה וד ,הבשחמ ןײמ לאװ ךאך טםײוןטאג
 רעמיאםסךמךיך ײברעמאפ רעבלי.ראם ךיזטמענרע ױו געוו םעך
 רעךרימ וטמלאן.ק^יךנין ץח לעוו ךיאזא,םיגמ לעבא םןרךכ רימ
 עלא ןילײסטמלאזנואןפלעה רימטםלאז נוא ,יןאט וצ היושיחקגאמ

 םפלא השעם ~~~ ״ ־
 ןיזיקם לייע עןןפני? יד • ןא ריא ןעם רעך.וצ תוודכ על? טין? דןך רע טבראטז^
 נימע ןעלעיג ײ1 יפןײםעג ןע?אה םאװ ןעגײז זיב קזנלאה ףיוא ין גזא חםיצין ױ ןייאס
 0??נ ניא קין גןױ ני?ײז< ניא ןעןעל חבושת טךאן רעך ,חןזציף ןאט טעון רןן
 י!1 ײז*י גי* .טלעןן רעך ן* ןעבאה שםענ לןדו־מ רט עןאעןיא ראןןיוש זי?

 קעיו
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 • בל ־ףובקלאפורא נוא םנזל אפוראטםיב תןעך״קרפלעם ענײמ
 רימ ל;מ ןיימ ןעביוה רע; םםלאן.ח םדטשבש וניבנ$ דןיךיטעב ךיא
 דןופ לאזךיא נוא רעךניק עטוג ןיבעג רימ טםלאז״נואןאמ ןײמ טימ

 ןיש^נעמ ןופןיבעל רעצנאג רעך.זיא םאךןעך. ',יןיבאה טינ רעצ ןײק
 רגבו לוכאל םסל ןיבעגייזנוא טםלא;נוא / אבה םלועי;נוא הזה םלועב
 םיוא ןיזאל זנויאי טפלאזינוא / ןוייז? טימ ו״ח טינ נוא ךובכב שובלל
 ןעסע;וצ ןײז הכויז ןילאז^רימ / ןךײרפםיורג ןיא ןיךאי ערעזנוא ןײנע=י

 יןוצך י.לי ןב ,ןמא ,וניע;ב הךוךמב ונקדצ סישמ רעזןוא

 ♦ הודנמ ראפ הנשה #אר ב־$הנחת ;;י
 ל.לפתמםךע;םוקךיא ,טלעךרענאג רעך ןופ רעה ,םלועילק ונובך
 ץנאגסײוויךיא • רהא;ןופ (החנ־סיהלפת עטצעל יךרךראפ ןייז -
 ץלעיואך ׳הנון ן$ קוןךזיא רהא;׳ןיצנאנ םעך ןענוןאד ןײט זאטוג
 ך טלימךומיג טאה ליומ ך ,טעךיג טאך ליומ ך םאוו טרעהי? טי;ץינאה
 ץא טןארטראפ ןעוץג זיא סומרעך נוא ןעבוןאך ץפ רע^רעמעגילײס
 םאווקינבושי רעשיךאנ רעךיך טךי?עג?יוא ךיזבאהךיא ,יןמןה ילבה
 רעטאה',תוהץא םיא וצ ןײרא רנן זיא גךנעךאפ ײבךאן גינעק^רעך
 ןײלא רע נוא םיא טימ ןךײך נוא גינעק.םעך ןעמענ ףיוא גנוי ןײ] ןיסײסיג
 באהךיא ,ןאטע^ ךיאבאהןיכײלנ םאך ״הןיהבךןןײרם קעוךא זיא
 וײנ)םלוע לש ונובך םעך טימ ןעךײר.לאז (לייםיי)רעןך ןייס ןעקײהעג
 ײד) חומ ףעך זיא םאךךיא.רק;ע,רעך.נוא (םאנײ *״יב טניילינ ׳.׳״ חתא
 קטןאדט ׳ואװ םײון ץא רעךא ,קךאמ ץפיוא קעךא זיא (קקנאיי;
 ךיט ,םרעפךעקעטיוט יוו קויע^ קנײז תולפת עץימ נוא ,טײק_שףאנ
 נוא-.״המשנא'ן$* ףוגא יוויזיא ״דנוב ןא;הל?ת זא,ןעגאז םימכח
 ,רה^ ןופגאט רעטצעל רעך זיאטנײס זא קנאמירעך ץזםענךיא״זא
 קלעװםענוא ,רךראיפ טפקמ םוצ ץיטק ץןומךיא לעו;ןעגךאןןנוא
 ענײמ ןופ'ץךאווע;ץ?אשען ןענײז םאו;םיגרטק_מ עלא קמוקקמאזוצ
 ןויפ ןיךאוועג ןיפאשעב ןענײזםאװס״יי יי׳ילט)םי?אלמ ע$וג' ךנוא דץז

 םםל א חש עם
 םעך ןעראליא? ןעבאןד ײן ניא טןרךאט^עג טי;ךין ײז ןעינאזו טען יג קנע?ינ ןפנײן
 ןעבךאטטיעג נוא ןושן ןיטים דגאטטיךאם זיא םע ,ןעבךאטש ןעלעול ײג זא ט?יולקנ
 רעד ןיא קונאנענ זיא ףונ רעך ,יױדיװ־ןא וצ ייןי ןענאמ' רעיד יצ ןעיוע.נ דחפא ראן
 (ילגגא ,ןעגנ־א?ן)נוא םילען)יל יצ דרע ןך טאזד יטיןנןואךק יד ײ? ,ױדױן {ענאן

 ־י ת&שג זייך



 הצ ־ י החנמ דאפ הנשה שאר ברע הנחח
 תחא,ד^ן?ה^ועה(תינאיקי־ ןי־ס ץגאזםיא;חע;ילײ,כךױ.ו תויןו? .עגײס
 !יײנדחא רוגסןרול הנוק תסא הךןע רגועהן ,רודא טילקל? ול הןוק
 ןײא ןיז קם טםאש הריבע קיא םום׳ם ןנחו ניא # ןיילמ ךאלםא קיא ךיז ןעמ םםאש חוצמא םום׳ם
 הלילח ץלאז םי;למק_מ ךזא ״ןךאה ץימ רנקיז רימ טקעלק ,(גיםקמא
 ןעץיז םיגךטקדןך ליױנ ,ע^םךע/םאך ,ר#וי ייןילמ ךיץיזיחיזנמםינ
 ךטרפבו ,ןאןיעג באהךיאםאוו תורקע יל ןופ לאןרעךיווליפךןײז
 ,תונ^ל ,רקש ,תוללק ׳תוליבר ׳עךה ןום׳ל ׳גנוצ ן׳טימ םאוו תורבע
 םאך נוא ,גיןײוו קץיז רזעע ייןילמ ך נוא .לאצא ןא ראג זיא םאך
 גאח תורקע ך לײונ ,עגיהטומ נוא עקראטק ןענײז םיגרטק_מ ך עטײווצ
 נואעכאװק ןענײז רקױ יעילמ ך נואי/ה&ומ נוא קשחטימ׳ןאטעג ךיא
 ןא נוא ק'קחן'$ תקמ יר ןאןןעג באח דץא ױו יוזא ,ענעפאלקךא?
 טינ חלילחןי לאז ךיאי קעךק עהיורגא ריי? ףיוא טלאפ םורך ,יהטומ
 םלוע ץיק_ טינ ,ץטלעון עךייב יןעךילראפ נוא טפשמ ץימ ץליפשריאפ
 ׳הןק^ךפ עכעאיב נואערעווש ך ןופ תורצ עקיורג הלילח ןעבאח ,הזה
 רעךניק ןופ תור? גוא ,םיאנוםי ןופ תורצ ״רלילח ןטײהקנארקןופתור?
 ן^,','הךותןא םורא טייגךנ ןעוו לײװ ,איגה םלוע ןײק םי'?נוא ,הללח
 ו אבה םלוע וצ ןײנהקוז קימ ןעקיוזא יוו ,םיבוט םיטיעמ ןא נוא ,ה^ת
 ץלה םױ םעך ק^אךט ךךוד רימ ןעלעיד רעךניק עקיס זא ןע§אה נוא
 גױײווץםײצעגיםץיהײב זיא״איח םלוע וצןײנהןזמרימ ךיואנוא
 ץפעלק ןײךא טין רעדניקע;י$י;ײ,ד ןעלאזיאוולה ׳ןעפאה וצ םאוןאך
 עזײב עקימ וצ ײװ נוא ירימ וצ דנ זיא םורך ,םנהיג ןיא ףימ ןיךעטלנז ך
 ןףאן טפךאךען טאהםאך םענײא וצ ט;ײה ןעכילגעג ץיו ךיא ,םישעמ
 תױס ;נויא םעךנאן רעןיור ןופ רעכי;יפי;זיא םיאוו נעװ עטײװא ןיא
 ןײ!יץז יצ ץמעןךאע ץךאן בא ץיז ןופ גאט םעך ר^'טאה ,תועך
 טאה נוא טקגעזי;ייז טימ ךין טאך נוא ,דץיך? עטוג עלא טימ עןלימאפ
 ־קמטץיה וטהקיװ םאון (יײניקיד%ןיגנח*) רעט'אק',טנײװע; ךיליךעמאנ
 נוא עטיײװא קךא? ףךאך ךיא (י> *יע״נע)ךאלךע־ךביק זלאמ עלאיױו

 סםלא השעם
 ,ת״ישה רעײע רעױז הןוזעת יך זי^ םגהינ ןיא עטקעלסראשא ןגנאגעגזיא המ#נ

 י5׳י*ר ןום נעא עגילײה <ס יך ןיא טרש;ו םולםיה וךע ךלטה ״ דח טןאז רע^ירך
 יד ײא 'ןאך ,רויפכ ם1י ױ? ליל?.זםיךיח םאױ םעך זיא לןאוו (׳ה אךי'טייא ירעא!•׳
 םנײלעזי ־ײייי םעך ןעיאש יצ טײצ ע??ע? • ׳טיןעשא, ןאן זיא ר? תען הנוועתיםוט
 טאןו׳ן םאו)- ןיךעלע^ יך קטניךאס נוא טלאםגעך ,דןוזען נוא נ;יי ןאן זיא רןן ןעןן



 החנמ ראפ הנשה שאר ברע הנחת ־ ' 1סס
 קףוצ טינ נוא קךאפענ אך ק?י1 לין ׳געון עעך׳הנןםא
 טינהלילח יץאלע\וטכײ?י9 ,ץךאה ך רימ םןרעךק םודן ׳ק^קען
 .מנײה רין? ײב זיא עןלעז םאך .דןײא ןעךעז וצ לאוןא ךא;ץיז הםוז
 ן׳ראן טײצןײא ,יוהד קגאז וצ קםײיז טןיוה יףוץ טא$ שקהא ליײנ
 עןילהאןא ,קןךאטש ן׳ראפ לאוק ןעטײמצ םעך נוא ןילה םוי קסיורנ
 טים גיהור ןעווען זיא רעךעי ,קוקןגיהזו זיא טלעו;ך זא קךהא;

 ץךאן םיו?1 ףיוא ןעךעף טלנאװךאפ טפךאךען טינ טאדוק ׳הןנךן
 יודיוןיא ןעןנידטקנא יוזאטןךאךעןמינ ךיזןעון טאה ,טיעווקע ץא
 יודף םעך ףיוא ןיף ךמום טןאקענ ךך טאה׳מ לײונ ״ץךה םוי ןיךאן
 טײךפק וצ קנײ!קךיא םאיןן םנײהרעןא רעךײל ׳ קןךאן״ק ןיךאפ ןופ
 קקמנניא לי9 םאו;םיןק״עסיורנ ףיוא טךאן׳מ ,טלעוך ץםע עךא ץא
 קקנורט רעך םאך ןעןײז ץשנעמ טיו? קןיק ליפיוו ,קפאךטעג.טאךז
 ימ ץראוועג ןיקנעמ ך ןעניף׳גאטײונ ץךאה נוא תורץלים נוא י,ןךאװענ
 ןא טלעון. רעך ץפ קעווא קײג נוא גנולצולפיץבךאטק םאון ץנילן

 םײװ רעון ליון ׳ץךהםװ ץךאפ יודין רעךי טצען זיא גיטײניוו ,יוהין
 רעגךראה רעביל אזלא ׳יידין רעטצעל רעך יהךילך םאד חא רעמאט
 םיורגטיט רהאןןופ הוךנמ ןיטצעל םעךךײז ללןתט רימףלעזל ,רעטאן
 טיה נוא ןיױיעג.םיורן טימ ױנאטחין וניבא ונך יחלזן״ קגאז נוא הןוכ
 רהאךםעך באה ךיאםאון םישעמ עץין עלא יך ףיוא הןךס התמא ץיא
 ענײמ ןופ קךאװענ קפאשעב קץיז םאוו םינלטךמ ע־ךא זא ,ןאטעג
 לאז יץא קקנא־דעג םענײךא ריו? ביג נוא ״ןעךעון הלןקלאז תורבע
 לאמא ךאנ ןאן הלילח ךיז ןעךעןג םוא טינ םולקען ןיטםעפא קןאסי
 םיורג טיו? קגװאךךיא לאךהחנמתלפת עןיטצעי. ײ נוא ,יתורןעך
 עלאיץיזזװםמ יקקןי לאז יז.זא םםאהבעך נואי (*ייקםײאװ)תובהלסדז
 באה ךיא םאװ רהאךץנאגא ןופ תולןית יד טהײהםאך ,תותךןח עךיא
 רעןיטנײה לאז י (זאיס רעפיצ עטיוט יון ןעץך ײז םאון ,הגוב ןא טניװאךינ
 וצ ךיז טעון רע םאװ (סגײא רעד; רעןיצ רעגדעןעלירעךץיז החן?

 םםלא חמעם
 בוחא זיא נעןפ ע?ילײק יד ןיא ז* ״םירשס יד ךיוײ מ* ןײליי יפאן יג טןידגיןע?
 רוןום עלעקיביי נא^ עלא ןענפ.ײל י* ןייזינעם וצ טנידנדען.טאה׳? םאײ ןידעלע?
 יצ ץךאה יך קקעוןדעוצ י־ק םי־ים? טןאןךאפ טאה ירמישאון 'ח׳כקה וצ נוא
 ןעןירועעג ןײז חכוז קןנ טעןן '.חבוזעמ טד? ידןילוןןער^ קךחיקקיוא ךד לאןד?

 .ןי^ •ריױינ טינ* וצ קךען <צ וףילײס יל ק?ײל¥׳ יז׳ןדל .ןיי׳קם



 ' ; ןדחנמדאפ חנשח שאר ברע ״רנחח
 ענידע^דע^רעלנײ לי? ןלפ לאןא ןױעינ ניא ץלינ ך וצ ןעיע#
 י03א ןעלעונ דובן׳ל א5? ץד יצ ץג ףיורא קלעון םאװ ,תולפל
 םיורג טיז? הו?לק הןושתא ןאן ןעןלעהרין? טםלאזגוא ,ףשארל
 ריז? 'טםלאזח נוא ,ןך׳ב יםױ םוצץד.*ץיג ןידאילאז יץא,הענ?ל
 תח;נוא',װנכב הקנרפ נוא ־דץועגנוא ןעןעל ןופ רהא;א ןעבײרקנא
 ןײל ןענךעל וצ ןעהיצךע.וצ ץי!יה;וז ײז לאז דץא ',רעןגךר ענײמי ןופ
 םא^ רא§ ןײש ןײב לאזיםע ,םיבוט םישעמןא§נ נוא הןוח יעץלײק
 ^ . ♦ק^״קטײלנוא

 ♦הנ&לזעאר ןופ ןישנעב ט?יל רךס
 ץזןיקן טכילןופהועמ ךטײונ ױן קם;מ טלאו;ױרפעשעךיא ך קןן
 טימ'גוא הנוכ עץךא טימ ־טשגעןיג םיוועג יז טלאוו ׳ םיורג זיא ״
 ןיא טבײךק יאחױ ןן ןועמשי׳ר אנת רעגילײק רעך ױן ״דחמש םיורג
 אןךלךאל אלוערי אןלד הןךחנ יענ אחתאוג (תי־׳אינ ים)שודןכב רהוז
 נוטםוױיתבש טקילץקנעןףךאד יור?א טסײהםאך ,(תבשך אניעונ
 דובכ רעםיורגא זייא הוצמ ך ,הנו? םיוריג טימינוא ןעצךאה ןופ דייר? טימ
 םינן לנק.מ טלהואװךעסיוא גינעק,.טלעע רעד טאהיריא זא ,ריאיראפ
 תוכן רעםיורגא זיא םאך נוא ,(הנלםח ״נש)הקלמ עטצעשיגכאד ך ןײ1
 ץםנײל קלאז קגילא ערגןײז םאןן רעדגיק עטוג וצ ןיין וצ הקוז ריא ראפ
 נוא'טלעון רעד ףיוא דײך? םיורן קגנייירן קלאז.ײן.נוא ,הךוחרען ןיא
 טנןיליד טר5?ו ,ךאלרעךיניק.נוא ןאמ ריא טימ ריא ראפ םימ;תוכירא
 ;דדאי םןןײל םעך ףיוא ין טזקן םעך טימ םאװ הנשק ש*ר ןופ ץשגע?
 טעך - ♦ רײךפ םיורג טימ נוא ץראה עגיױא טימ ץשנען םױקג.ין ףראל

 ם• לא חש עס

 .םיאךזנס םיםןל חחרועתל
 וי(י יר.י?׳ת ע־וה ןום נאןן רעטט״רןן ףןןך
 ך? דא םיםכחי עךעזמא ײ3 ה?בק_יג *
 ,חנםיה שאר - לאךשי יכ^ זנוא 'ײ3 זיא
 עארן :שךוסג טיײ&נע״'׳ם לאקזחל ןיא
 יןאן ױ? זאי״ר .ד ״ םוהחלדושן^י הן^ח
 שאר רים םעלא ץד טניבעך ,רופ? ם1י
 יני חלןק.? ?§*? םיםןס ף ןען ,ה#זן ־

 • •־'■'• ןטנח ירפו
 ןוז ךיז טמאם דעקלעון זנםשםו ןיךרען
 טגיךנפ ,זו^זן טאד גא^יןעטיןיךע םעך
 שאר?״ ןעך ׳ "יופכ םױ ■ םוא טםיךס דןך
 ד־.יןזטסחגירוסכ סוצ םוץא ןובם?י הןשור
 ן* ןעםאן ןיא ,טבײךזןי לאנאבךבא רעך
 לןם ןיזי ז* רעקיטאנאךםםא' ע?ל!< איד
 גנאןננא ןײן ׳קא .,(יךשת שךוה׳ ׳םךנןאם.
 הךוצ 'ןײא. טנאזאךא) סעך ףיי* זעדענ
 ־טלעױ ז זדי׳עןז ע#>ע^ע,?גען?אניצ ןים

 ענחאע



 ׳ הנשה שאר ןופ ןישנעב טכיל רדם 192
 ריא 1]יוא נוא לןיןףיוא רהאי 'טוגא קגנליןן ןײזהןוז םעך טיז? ין

 ־׳ ־ י רעךןיר נוא ןאמ ־
 םןיל ף קמ טניץ רעהקא; תוכרב יל קמ טגאז ןיכאוו רעך םוא טלאפי; ,דר זא

 • ץךנד טכיל ףאן תוכךג יך קמ טנאז ת?ש םוא טלאפיג םע קױ נוא

 ונשךק רשא ,םלועה ךלמ וניהלא ײ התא דןחב
 ם״וי בױא)בומי םױ לש רנ קילךהל ונוצן ױתוצמ? : ׳
 ♦(*בוט םוי-לשו תבש לש קמטגאז תבש םוא טלאפיג
 רעךא רנײחה#, קכאס לאז׳מ גיוא ק־י£א זיא הגש,ך שאר טכאנ עטײװץ יך לײן}
 רננ םעײנא 'ןישנען טץיל ויז ןאזן ןאלאזהוןיא דיזא טבערזיאםודך ,טינ
 םעדםיט ןעכאה הנוכא לאן נוא יךפ עײנא שיט ץפױא קגײל קעוואי ךעדא

 ״ ■ .ירפ ד רעךא ר;נ םעךףיוא ףױא ועןדה#' -
 ונמיןלו ונךחה^ ,םלועה ר(# וניהלא ײ ה^וא דחב

 ״דןל ןמןל ול^ינהן
 ■ .וידםש םיורן טימ הנחזןו עןײלק ד ןמןאן ר לאז ןישנעיב טכיל ךא; ךײל;נוא
 הכזז? רימ טןאה זז םאןן ״החכז ד ראפ טאג רעןוג ריך קנאך ךיא
 , ץדה םױםעך ץא ץז?יקנ טןיליןופ הקמ עגיןײה יךטימ ןע\ץג > י
 •דוצמ ך ק§י.ל ץיז הןךג רימ טםלאז וד זא תונמחדןײד טען יןיא נוא
 ינוטקץימטכאמיגגיטכיל יאה דןיא ױוױזא נוא ',,רהא; ץצנאניםען
 ןופ ןעגיוא ך ןעטןײלךעך וטןלאז ױזא ,טןיל ך ןעךנךנא ןײו? טד?
 ןעכאמ גיטכיל טםלאז נוא ,הךיות רער ןופ טיכיל ך טין? ךעךץק עץיוע
 םיכיר^ םיןוט םײסץ קךעױ קןילקען קלאן רין? םןז^גי רעזנוא

 .תלקןן?א ״םולקן

 םנך אך רי? קלעמןי חקר? יד חם ץײ9 םעך ןוןײטשראט עלוי טין לײונ (•
 .הןון םיורן טיה ןעןאין םאך לאן׳? יך?? ,םעך ןזס ץײט

 טםאהורםאוך ,טלעוו רעך ןופ נינקק ,טאן ור טזין טביולען ךןךב
 (ןאיורפ)ז;וא טןאה נוא ',תוןן? עןיך טיז? טױלײהע;' ךוא ' _
 םעבײאנבוט םױ ןופ טכילךטיטירעמיה עךעמוא קכאטניטכיל ץזןאןי;

 #בוט םוי נוא תב$ ןופ טכי? יך טי9 ^םנא? תבע םיווםלאטיג
 שןא,ך וד םאון ״טלעון רען ןופ גינעןכ. ',טא;וד םחן םןיולען ךתב
 ,טלעךץךףיואקטלאידע;זךוא נוא ,קןעל קקנאקען ז;וא ,
 ♦כוטסױ קןילײפ םען ןופטײצעץלײס ד ע קומגהןר קןאןדיסלא



 מ* .ץ^ע^טכילךאןהנו^^י^' ,
 ״ -־ ׳ * ו לאךזקי י,ךל*5 ,םלוע אךוב

 ?'*_'־•'■׳י ל*־$ױ ןופ טאן רעןדהלמן רעך, ״רע§אז£ טלעו)הא

 ..ל;או •דכ חמז?ן ןסוניי׳ל׳ :
 לאךזעי. קלאם ןך נוא לל?5 םלעוג רעך ןעיזמל טיג םאװ רעך

 ; .רהא;רעךנעןיוט ןיוזע ןעךיטליזקע אוצ ןיט?עךןל

 'י ♦ תאךב ךמלוע הזה םױב
 ״ןע^א^ טלעוו ןייך וזםםאה ירזעת ןיזפצלוע ,גאט ןעז;ד ןיא

 .ןעוןך ה^ד ישאר רעי^זעךע רעך זיא םלא^אך

 ;.״, ״.....המ.ייל@א1 ימײ יוא '
 ־״. .ןעוןךריא ףיוא זיא טיקגיזסץיל ענײן־ר ףעבא

 [• • י. • ־•. .: ; ■ ♦ יהך 1 רוא דךײ ׳ רמאתו י , .
 ־יןער^וועג זיא ו ןירעון לאזגד^יל-ןאטעג גאזא ןטסאיל
 : ׳״.ןןפןךהו לודמ רואמה תא תילת

 ןי^יןךםעך עךײ3ע;־טלעון ע^יורג ןײדןיא ןעגנאהעג ףיוא םםאה ןד
 ׳־''■׳. ״*:?' •ײ *־ .הנ$? ד נואי׳ןהוז ך ,ראנעפ

 .....׳י.י;♦םביבס םיבבוכה םהיאצאצ םתאו ;־״•־;
 םוראןעךײג עםלעון ׳ םעןןענאלפ ף ,ןדמ?# ף ךיוא י־ג טי$ נוא
 ; ♦ ןױעטלע ערעײן.םורא רעדגיק יװ אז ׳ םכי? ראפ עזיך ־

 '• "׳'•• '׳ י ' ׳ י ןינמ ירטו סילא הסוס •
 ןיני קטאן ןײז טיס ט?ײה ,חןםיה *יאר עטבעי ןײז ןיזי < ןאה ק.ז.ײ3 [ײא ןים םעךא?

 ן״חןורה ןײה״ י׳זי^ורנןםױ.ומרזמרעך ןײן ןיןי ,לאסינאןו ןײא רע טלאס דנאה
 יון ץ״לן זיא יראי םן?א$$ ןיא ןעך רעסיסי ענסשא י עןעבירי? ראס-עקןיל
 ,חקילט ה׳ב ארוב םעך ץ* בנאע;א א טכײרזע-ןעזײוועיג עןיך ;(םיחות? םיךזןסי
 טי0 םי?םס קגײ! םיןוםךןג עלא -ױן טךשב טןו^םיינזאםו םלפ, זא - לאנביבא רע־ך
 טלאק רעקלעןז ״ רזןןילא ׳ר ןזס ח?ך רף רפ יטנעזן'ײן ןיא י,נעמ ענעי'ןיא ,ײיל
 יװי אן־..ם?ועה אךבנ חןןיה טאר? ןא ךאן ןיעךעי קבע^ ,סיןן׳מם סני^ןעס םעך

 דץאן • חײןמ ׳ר ׳ אךז? ןכ? םןח רעך רעכי? יךי ,בוט? נוא ערל טסניךרעם קי1
 ץױא זניא טקױנעס םעזיף ףיא ״קןײךטי םת?ס חטלזןי.ז* ןיון׳נע? יד'קלאםועך
 ףייא ליא םנאסךען רמןןעןן ״ ר?וע רעך נאק רעןף -דכ ח#ק ״םדדתםנ

 ײי״ין? (הםלמת;
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 י * הוח ותךזעו ןושאךד םךאל תארב * ^

 ״יעם ״טלעוג רעך ףיוא םךא ןיזגשרק םעך קפאועעב/ןאך טםאה ןד
 ןײא ׳ןיביעל ןיך ןיא ע^ליה ענייד* םהיא ריש דןייוא ט^יטרען
 ♦ יור^ ןיך ן׳הןסי־טלעך ןיך ןיא לײה^א א םיא טין? ןעמע^ ףתזע

 ♦תברע םהל שובלו לקאמו ןוע^ .... .;
 םעלא טימ שיז? ןעטײךגעג א ,ןךןןי־ןנ ןיא גןיגדאוו ןעגיטדאפ ןײא

 * ןיבע^ן ײז ויטםאה רעךײלןך *,ןעגוצ?א יא ,ןעיטונ

 ♦ םתיםה ערחםךי^י.ךא.... , ..
 ,ןישנעמ ןײ3 יןילךעןיא טצף רעםלעװ ,עךך ר?ןי רעך ;גנאלש ףעך
 ם׳נופ ןעבאה ײז, ,טעךד ןא םעזאב וצ ,םוםקול וצ יױ טא,ך /
 .טצךיקרע? ןעךהא; עךפיױ ןעיאה ײז /ןיגןעגעג תפךה ץ?

 ♦ לבהױחא תא גרה ץק םנב
 ,ןפבעגיגרעביא רעךניק וצ יך ןפבאה ,טולב ענעבראךרעם רעײן
 ,ןעװיגיטלעע'רעך ףױיא רעךדפ^ רעםשדע רעך מא■ ןין* רעך י׳ **

 ♦ןעםא^ךעם טולן יך רעךורב ןעגײא ןך

 ־ : * ..... ♦ תורודה ופלח הכ

 ׳ ןעגנאגעג ךרוד תורוד לים ,ןא ןושארה םךא ןום ,ןפנױו ,י1זא טא
 רעדינעזױט טנעןרין .ןעבאה עכלעװ ,גלא$רא$ ע^שרמ פןיד י
 גיםיייבך טימיטדעדנוה ןיינ ־רוני טביפל רעך ןעבאה ,ןע^על ןעךדא;
 טךענימעג ןעךהאן עכילשקמ יך ןפנײזרעטײװ׳,רעטײוגנוא-^רהג^

 ןסנה יר*י םפלא ה6׳עס
 םע־ן ,ןיטסעםענא? עייג זיא נאזק ןעזיך ןיא רעך ייאי> סזזעט^ םע איװ אז,ע.לצאנאךק
 םעך> ןישןעם ןעךעי ניא ללבב לודןה םלוע רעקתױי ,דןלםהי הטלז? קס עינןאנאךק
 ןעםאן יעך ־עןון 'ןוממ <מק,ם?ש ־טיםי ,<ז1םל^':ךל1נח יוךי זרזאיד'רםו#י3
 רט ,חבוטלי ריניטין טןייה טםעפע;אם ענןנאנ שאך י־ טידז? ןזךאלג ר?ו*< ןעזיד
 ןין ןאקזנוא ןוט רעך ןדןשך רעךי ךיוא ,ינעי*1י אוה רנהלם ײ ',לויך^? קי*י9
 עיךאנעןןאק רעכילקילג רעך ןום ןעןעהעך אךםן יך ױו אן ,ונאךך םױן טגמךלהינ
 ?ןעםוקאב רע־תא ןײא םיווען טעוו עכלעדן יך? י תויהלש יג*>ל ו־יםא .ןײרעך מזאז
 קקאה םיםקח' עטםואװעג י עךפזנוא קון ףןיזס תלשזז ןיא ניוא ,'םכילע יניכילםת#
 ווןר רםא> ןעטלאהענ םךוניב רים 'רונ דןיז ץ,־םז דןין׳מש זולחמ םויק יתןי׳ר^ ןענאן
 ׳.. 1 ריק ק^ײ* םאןן טןײך (יןונינ דיי ןזנן רחאי עלא .זךי׳ללןרעך ־• ןומאך םזיץ

 יוךמ ־; :: י ־י־ .־*■"
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 ןיןךעמ זיב ,׳קשאלעגםיוא דןיז טאך טכיל עכילשקמ יך / ןעךאװע.?
 טא-ך ןעמ > קגאךקיג תימועךת רעפעשאכ טלעוו םעך,ףרא ןעןאה

 ןעניך הנבל'נוא ןהוז רעך וצ קג;אפעגנא

 ד? י;׳ י םהב ופ?א םיבכוכן / ורךןך חרױ שמש
 ׳ ... /.יןעכךאך ראפ ןעךאךעג ךױא זיא טםכלען.רוטאנ יך

 1,.םיהלאההנפל .ץךאיל תהשןךו '
 עכילזענעמ יד < םיורג זיא םושןרול רד /ןעןךאך ראפ זיא טלעװ יך
 ׳טכא#דען דגאטקךען רעכילזעקמ רעך ',געךב א ןא הואת י י

 ,1ןיךאװעג'ןעטיאל רען-םךא תמשנ םיהלא ךנ״ך ׳המשנ יך .

 ♦ קידצהחנ אוהה רודב היה דהא קרל '•
 ןעבאךגא טימ ׳םך ןהוזא טאהעג ךױא טאה קיךצד חנ ךעך
 קןךאך רעם ׳ןיךעטלע יך רעצטעזע טי;א ׳ רעטקאךאכ ,״

 • ״ ,םעלא קא
 ׳ :■ ״ ׳ ♦לכ תא ףטש לובמה

 רעהכאנ׳לובה ןעטיה טצױלפראה ןעןעלא ײזהעגיווע דעך טאה
 עךעכאונןע א ׳ ײדט טינ רען$ ייי; ,ןעךןזװע;טלעך עײ; א זיא

 ל ־' : ' . -.עךעל,קנודא
 .הרש נוא םהרבא זין ,קםאלעג ךךוד רעךיון ןעניך תורוד ןךעצ
 ׳ רעפאש טלעונ םעך טנעקךע ןעןאה עכלעװ ׳ קלאפ ראפ עז.יך
 םעךק^קמ יך טךעלקרפ קןאך יך ׳ דנאטשרען ןעגיטכיל א טימ
 ןיפאה ײן.׳ טאג ןעתצוײא םעך.ןיא הנומאי עגיטכיר יך ׳ תמא םענײך

 -!דןדא ׳ה ןעירשעג םיויא

 י . .^ .־. ן ס ג ה י ר ם ו ם ם ל א ה ש ע מ
 טך קדים .רעמםעקך^יןײ* ״ זפלײטרעונ יקסןירעגינ א יצ קגילנען ןעניד רימ
 יד ךד קגײול רעזמײנ ן טרעצנאק גוא'ט?א ןױס׳ זיןז עקלעוו י,עקרוט •.
 קילנ טים קװעמיװ ײז ״ףױא עןןקאעג) עיצארטסיניהדא ױ'״קראװעניטלױםךעם

 טיה טזוע; ק9 ׳ ׳״ ןעמײדגז סיצ .ירעעיט נןי־טשע? ןןײ; א טרא שפײנ מ ףיו״ זנאזו
 רע?יא יל ,ק^אטספע ד קקן קיזים זיא תיסה ״רכנוד ןוס טײצי יל .טלעטזעענ
 רעל יצ עםכיט' 'רעןןלא.רעך ק* קךהימ רעל ןיא ךין י קגאה .עטםאעם ״קמיקע;
 ״עעע^עגײן ײבן״קל? ןיןײק ד ״ יזןײג קגױ קסײט ׳ טלעסאזלע? עיײגעג ־יעײנ

 ׳זירערש ױ טינ ןיז ןעגעקתט קגיד קמי?זע יעטםעג ייל ״טײכןע;
 וג^םןדיש ק^יין ןעקײל; סאל •עק־ןוט טט ךד טאח יםלק 'רע; ,טןיקןעקלי׳? י
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 ♦ וניבא םהרבא דמע תונויסנ הךשעט • •
 ןום תוכן םעך ,הךוועתיסן תךועע נךיך ןיא טאג זמא ןאק ףעך
 ײ3 ןעןאטזעיג ײ3 זיא רעי םאןן ,םהךבא רזקא^ רעטלא רעזנוא
 ןופ תוכן םעך נוא ,טבח&יג םיא טםאן ח םאו/תונױן/יןעהע^ יך

 ♦הך^רע^ומ רע^לא רעזןוא

 ♦ תבש בךעל תבש בךעמ קלוד היה ונמא הךש רן
 זײמ ןיא ,רהאלק ,לעה ןענעךב לאן -ט?יל ןײסטא^ טכײלרע
 . י .רעזןכא^א ם׳הךזעךאךקכ ךיא ,ןי?עלןע^אג ■1. .. ״

 ז וניתובא .יחלא אן .
 קחצ:ױן אז רינזע נוא ןין רים ביג ,(■״נ״)רים ףיוא חונמםר באה
 גימאזכךאה ןעלאז יך זא ,ןעגיוא ערפיך טכײלךפ ,הק^ך נוא

 '.הך&ױ םהךכא וצ קןרצ:ױו אז ,ןאס ןײמ נוא רימ .ןיך

 • קדנןל תדקע יל אן רוכן
 םפך ,ןזלאה יך ,ןיךה םױ םוצ טןײה ןאן? רפך ,טאגרעטוג ,דא
 ׳.ןהעזעעגיגאט ןעזיך ןיא זיא עכלעןן הך,ךפ יך ,רעײם יך ,סכזם ״
 פקלפיו רעדניק יך /.עךעטסנים איך טײצרעזנוא ,ןהאיעןקיק
 ךאנ ךאך ןעבאה ײן. ,ןעךיא יןיאך ןעןיך יך ...ענעךנובעניװ ןעניך

 .ןעסעתעם טי; ןעצ;אג.קא תובא עךעיין

 ' הך^ן םהךסא ינקמ ונחגא םנ יכ '

 ,דחא ׳ה זא יןאך ןעביול;רימ ,ה^מא קיך $ יןד ךאל ןיטלאך רימ
 ,ערה רצי רעךעטםנימ רעך רט ,ןעניך ךיך ךאך ןעליוו רימ י.

 ןפגח ירטו *•לא הסט
 ,םיױיכא פײנ טיה ״עטרוטמײנא טים רהאיןו ,חקמב הןיוג? זיןי רעקלעוו לאר(ע
 ועקת :י; .םי.ל רבפזנ ןעט;אי5ימפ עײ5 טים ןיא זיא ח}י?# יל ,קןמקע^ רחאיןז קעװןז
 -רעבא ו קךים 'טליןןי ורןוםי שךיחב ןעךניברע? ,קל<ם םאך ״ חךות 'יך .ת־ל}
 ױא בוט םױ רעזיד ,וננם םױל אם^ב ןיא .טל־חץװזן) םאק. יך ,םים נוא ד;עה
 ןיים קםעװ ראם ,רידאלק טין ״ מקעןרעם ,ק״ראוקן חזןום רעך״רעןפהןיןןעגיוא יד
 קמעװ ראם מא ,כומ א ןיד רע.טעון זנוא םוי טונ (װאר# ןאךיעלי טבי־ןרעמ םעיא ןים
 רעך ןום רעתע ךא} 1 טאן עטיחיעב ,ער א םוצ לןזךזןח ןײא ״תולוק ךד טיי׳פ׳ 1 ביט ,
 אוה לאר&״ל קח י? ...עטךוט רעןןלא חךום חנוןייי, ,(יוקןםיז? - ןעזןײןוי{
 ןיד טים נאזן רעזך ,^קזןי יזולאל טםטיה ינןיעךו ונןיקן וני^ןחןק. ״יםתחתו ונןוןח
 ײ5 .הכישת יס; ח־ר^נן ך ,נןיצןנע^ךאק ,תול;רןןײלא ,רחזסרנןײ;# ״הןהןםזן .

 • ךאנ, 1 , י ' '*י * * " '
 ■ין־**



 םצז ״ ' ןישטנעב טכיל ךאנ הנחת עײנא
 ןיא ןײג רעךניןר עןנױ יך טין טזאל רעךתולג רערעשםני? רעךינוא

 ,יזךזמ ר־ואו הו£?ףן. םעךגירעהיג ױן ןע^יה נוא ',געוו םעטא^

 • י ועודןלו לאך^ל 'רוא

 .דעפ^קכעלי.ןגמילגעט ןײ!ןיא ןאמ ןײמ ןעגױא יך טכײל ךעף
 ♦רא;ם§ײ;ןי^יואי״דימ גינײוו טימ ,הסנךם ןי־ך םיא רעגניךן י

 וודלוסו לחומ ךלמ

 ♦דךןגעג אצױ טינ ןיב ךיא עננלעווףיוא ׳דניזענײמ רימבינ ףי^
 ,בלחב רזעב ןיא ,תתועכ ןיא׳ יךין ןעטיהפא ןיא ךןך ןיא ןה
 רימ ןעיזעיווצ ןא רעהיג םאוו ,הךהט ןיא ןה .'םגיכלימ טימ םגייעײלפ
 ליםעמייראיעםליה ןבעגוצןײז גראןי ןיא ןה ,דעךנןך יך נוא ןאמ נוא
 גטוריצ נוא רעדײלקי איך ןײז אנקמ האנק ןיא ןס' / זיא ךילגע^ ןײם

 ־ • י׳ •־_;■• .עטײװצ רעךי ןום - -

 ♦ םהירוזפ תוצראב ךמע יניע ראחו
 •/ *• ; :־ : \ : *״ • • ״ז •

 ,טךאךנוא אךןעגיוא םקלאפ ןײך טכײל רעך ,טאג רעטוג (ףא
 טימ* ךף ןעניך אוצ ןעגינייא רי$ ע.לא ךך ןעלא; אײז זא

 ♦ץךאה ענײבא
 ' ♦ תודנח תקלךה תוכןבו

 טא^ ,וטםלאז אז ,טכיל עזיד טימ ,זיוה ןײמ טכײל רעך ךיא ף אן
 ןיא ןײ1ך'ױא לא;זיוה קימ נוא ,לאךזע.י תיב םעך ןעטכײל רעך
 הלואגא וצ ,הםתפ נוא ,דנוזעג אוצ זנוא ןע^פזעמ וצ ,ללכ
 *. .רהא; ןעז;ך ןיא ,העוזעיו

 ןפגהירםוםםלאהשעמ
 ,קךעױ לאךזעל קלא$ שעניטךזיםאךנ ןייא לזי־יזעל קלאם םעך ףי1א זיזן ,רוםן םוי דןאן
 ר#? לאך(עי לוטדן ןעזיך טא.ד'רעננלעו} ט$שם ןעמ ,ט^טרןןײנזי ,רחאי רעךעי
 .קכײלב רענלז ןײא לאז רנן ,טנידךען םעך ,םיכלםה י?לה'יןלמ םעך ייב ז;וא

 בקעי אלי < ןײ!חיזנם עזןלא יד חםחלה יד ןירקםן םלוכו, ,ל?כ םעי־ן ךדא ,טךן
 נואי",׳ונו לאךזעי שזי י? .ךזנוע דוע רטאל' לא־של ללכ רעך ןעך ,״תןדא הךיקסב
 ועקת םיםלה לכ ־ ןייעװ םליקמ לאן םע. יך ןעיון ,םיזןר? יך ןוס ךאך טיימט׳א?
 רח?י ,׳ונוי ח;ר ל1קב םיחלאל יעירה ףק ןום ןאך ןאך ,חכ1ז ןעגיי!םיטך?
 =הןו רשא בקמל ן1א; תא ונת^ןך; תא ונל , נקעי ןאם שענעגאלט׳עגךעךינ םעך

 .ןם$',הי9 ־ןיטאךטךעצ טירט םעך טיק זףען)רע^עון
 םאד ןײז י
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 םמשה ףשךןךמ לע ךינפ רא.ךו ;' • ,־
 זיא זע־דקמס תיןב רעזנוא ואװ טךא םעך ףיוא קילב יןעלײךפ א 3יג
 רימ נוא ,טגינײארעפ ךיז טאה קלא? ןײך ואוו י ,ןענאטזעעג
 הךהמך ,הךונמ רעגילייה רעךןיא תיורנ קילדירל ןיךהכוז ןעלא;

 ׳ י ;־•■'■' ׳ -.ןמ'א,וני'מ;5':
 .' . ... רומזמ דודלהנחתי■•׳• • ־ •׳*׳•■

 : • • ז: ז• :

 ביךעם ךאנ רופ? םױ ךיוא נוא חנז^ה ם>אר נעט עךײינ ןעמ טןאן רוטדם םעך

 ׳הל) ,ת״ישה וצ ה״עמה דוך ןיפ גנאזיג־ביוליןײא ,רוםזמ ךןךל
 ףיוא םאװ םעלא נוא דךע יך רעהעגימאגוצ סדאולמוץראה ׳
 רעציזעב עריא עלא נוא רעצעלפ עטנהאװעק רך (איךיז טניםעג ריא
 עךנעמאךטש ײב נוא טעךנירגעג יז רע טה םימנײכ ןעך.,ריא ףיויא םון
 םניירא יאם ריא םאה יע סאויויםעד םימ) טלעטשעג.טםעם יז רע טה ןיקײט
 .(דעפעשאכ ריא זיא רע זא ןעם םעז ,םדאה בושיל יואר ןײז לאז יז ,׳םעלא םים

 גראב םעטאג ףיוא ןעגײטזע אוצ ףיוא יואךױא רעוו (ה.לע.י ימ)
 ןעגילײה ןײ1 ףיוא ןייטצז וצ׳טכעך. טאה רעװ נוא (״יקםהי תינ עד)
 ןעםיגרא# םינ םאה רע)דנעה יך ןײדייא םע.ןעמעוו יייב (םיפכ יקנ).ץאלפ
 עםכעלש ןײק םנארםענ םינ) ץךאס ענײדא עךאלק א מא' ()ישארג ןיךםערסא

 רעווזן)ךיא״•,טםיזמוא ןעקאךפשעג םיוא טינ טיאה םע רעװ נוא (תיבשחם
 שלאם ןיראווזץיג לאמ ןףךטאה רע זא אטישןא נויא ךבעל ןײמ ײב
 ענך םאך שנעמ אזא (הכךב אשי) ,(ענײױא הרשנ א זיא לײם ןײז רםילנ)

 ןיטלאה-רע טעװרעך ,ענירךענײז ליומ ןיד נוא ץךאהןײ1,דנעה
 טאג ןוםץולןימכעךןײא נוא (יייאי םעײנ קסייא) הבךבא ה״ב טאגיןופ
 ןיםייה יך ,ףיוא וזאךױ ןעריפ םאװיך(ױשךוד רוד הז)־.רעםלעה ןיױ
 קהירןיכאם םםלאי ױ)טאג ריך ןיכוזםאװ יך ,טאיגיןאנ ןטזעךאם םװ ירוד רך
 וא'ש),גיווע זיב וניבןו בקענ ןוםךךץק עךךאע ידןניד יך(ײז ןעשײיצ הנ־יכש ןײד
 פאק ערעײא ףיוא טביוה זעךןןמה יתיב ןופ ןירעיוט ריא (םירעצ)
 טעװ השודק רעײא םיאװןיריט ריןז ןיביוהרעךטךעועואחאזץנהנ:

 ~ ״ •■•- םפלא תשעם
 םאוו טים רעבא ,קלהאנןע? טזנ ןעם רעד ױא טיקוו עםיורן ײן טםײה םאד(11
 ביוא ?ה״ב ארוב םעךיןילא? ייט ןענעק. טאתו ר? סאוןי״טעפוב רעכילטענ 'י י
 עניד ךיוא טלען יך ךאך זיא ? ט?ע.ן טיט ףיוא דעךנעזײר-טלעון יך ראם טיױקג ינו
 ואװ זט ית-אב^ ײ רטא'בהןהן ףסבה יל> ךילךנעט^רעם״טםבלעז ,ןאב-םנעבעל רעײ;
 לעך סאןו ׳עבטם. טךאן אןא רױק קטען ףךאך טעיןוב־ןא? 'ןום טץמ׳.?׳1? זאי ,״זיןן

 • • ארוכ •י



 ןצ־ י "׳׳^׳:•^• דומזמ דרדל.דנחמי״״יד;. • י:•'
 טנערב ראוג נוא בורח ץא ועדןרמה תיב־ רעך םגק ,גיװפ מין ץי?־״^
 ןעקנוז'ראב רונ זסנעךב רא? טינ קתן.ןיךעיוט יך רעןא ,ןראוןױ
 ןחןא? ועקט). םגאזיג,מאה איקגב והיט־מ ױל דרערך ןיא ןידאווינ
 ןאט ןא ךןי ןילעו;רימ נוא ,ןיךעוו םקעךנ? יך ןילעוו דיתןל נוא (היךע^
 לאז םע יךכ? ,ןעױב טעון ן־׳יליא ארוב רעך םאוו זעךקן?ה חיב ן׳?יוא
 ןום ס־׳ייקט יל יש־ו)הוצך> רעךןיא לײןןא ךיוא ןיכאך רימ ואןיםיס
 ןעמוק ןי׳יךא לאז םע נוא (דובכה ךלו? אבױ),שךקמה תיבםעך ןעױב

 םעך ןינאךט ןײךאילאז׳מ ׳דןכול? ,־ עךהע ןום גיןעק. רעךדן־׳יא קא
 םאךזיא רעװ (,רן ימ) ,םייעךק יזעךך ןיא תותול ך טימ ועךןקח ןורא
 ףיוא טינ,ךלמה המלש טךעטטנע (ןי־״ײם יד ןינלרפ) ? רוככה יןלך
 וצ ,.דלעןד י,טיױמועי רעקךאטיע רעך טאג רונ ,םאך ךיא ןיימ רימ
 .(םיךעזע וא1ע)יך ןויפי עקאך יןעמענ ,ל^ךשיי&חשיך ןיגעןי ןיטײרט^
 טרעןן ינוא (םלוע יםתפ וא'שו),טםיוה רעייא ןױיעיוט ריא ףיוא טבײק
 םיםי)גיװע ףױא ןיבײצב טעװהשו־יך רעײא םאך ןױיטייא קביוהךע

 ^ףיוא ץבילךיג ױא םײקנילײח ןײו' סארו שרקםח תיב ןעםײװיו םוד ףירא זםרם ר* ויא םעד

 גרא שסגל אמםא ץםערם ףיורא מינ ץאלם םעד ףיוא ראם (רגברוחבן ובגײח וליםא וא ,גירוע

 ךלמ הז אוה ימ) .(הריתה ןיי י• לע תרנ בײח יע ױא יןיירי פנ׳רם רי קװ

 ח (יקרייום ; יד ץנעד•) !עךהןן ןי1£> גי;עק רעך םאךתא רעך(זד1בקה

 טןיא רע טםאשךעה פלא ןום זסא$ רעך- ךלמך המלזע טךעםטנ^

 ^ ;־• ••;;'• .׳• ♦(1 גיי#׳פלי?ןיט נינעךרעך ׳• •

 ע׳ .'׳■־' ••ל*.מי׳ים .• ••,-.- . ׳-־
 נוא ־,זײשע יד מא יד ןעםאעע? טסאה ת ז טלאץע;ןיזי ןעךעג ן? םאך לאן אי13
 טןי3 ט?יולעג <תורואםה ר*ױ ךזדקי יוזא *ע?ז;ם. 'יד זיא יםאד י,ל׳זח יד קןאן
 יד ניא יןגז ידי יעטכיל יד ראס טאן \ד םאוויחקר? ױ־׳תוכרגב םיסןח ועבון#
 זןוא •ןעקאםיעכ טםאד ײ. םאך <ה;?ל יד זיא םאך ,זײ@# יד ףיוא טכײם ק9
 טיבלס -יוזא נוא ,.ןעכאה וצ ניטכיל ח׳ב אךוב םעך טלאןז ןעם םאווי׳עבטם״
 ניקקרעך. טאן וטןיב טביולען (םיןןוירןן זיא םאוו דןיק רעךי .יון,יויזא ',,םעךטי9
 זד םאון ננידײלק יך ראם טלעו) רעך ןום ראם יע^אן םעך (ראבקנאל) חןוט 'רי?0
 ןנוח ךורבי יוזא ניא .ןעבענען.זניא טםאה •רעך טםען ״ םיא טוט רע םאװ םעטינ ײ!
 טשאוד זז םאןו ד^אטזיךאם ייך ־וא? ׳תעךול ןײא ראן טײקראכקןאל ד זןז רעמיי?
 ןקי םאך אךוב ־יעך טםענ ,ןעבענען ז;וא םיא זרי םע נוא ,' םעןמנ ד ראם טלאןטי!
 וצ ביל םיא זיא ם? נוא ,טלא^ינ* רא$ יוזא ,םעזמנ ךאן דקקיםעך ןעכענ וצ ביל
 גוא ק?על רהא; םע.ײנ ן׳^יוא זניא ןיבען םעך ראכקנאד קגיד ריה׳ קע יךיוא זיא
 ׳■׳ י'י* .^תסנ םיזרן טיו? ןעןעל םיצ — - זןוא טין ךן םאוו יםעל* ראם ח*ב ארוב

 ד* קןאן ןר&אזאליהןג ד יט סיי יסולק (ן* ט}יולענ<ײ חתא ךזרךי ןיגאן ריס לוןיהל
 ס גןיט?!* טאןדאם דוכן ןײק ורן ס? םאןוםלעע רעך ן* נײן׳ק, טאן וד שןי?

 •ור•• י ^ • 1
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 םאןן / םהךבא רעטא$ רונוא ןופ תוכז םעך טאג רעביל זנוא הנײךינ
 נוא רעפעשאב ןידטנעןל ירעך רע טאק ןא ךדא;ײךדייןופ י ;

 .רעך ןיא ק^אנ ןײך ןי?אס וצ טנא(ךעב קוויג שפנ רם.ומ ךיזטאה
 רעביל זנוא קנײדױ ,ןךאווג טבורפגתונױםנ ןהעצ טימ זיא נוא/טלעוו
 ,ןיךדםויםעךיןום ןעםכראם נוא ןירעטיצ ןעוט רימ ןעך תוכז ןײז ,טא;
 .ףיוא ןיצעןדןיחטםוטגאט ןיגיםנידד סאך ןע(ךניי1אבךיזןפוטרימןעןו
 טךעך םפ נוא ,צ>ינעפעזעאב ןיײך ןיטעפשמ' טםוט נואךוטשןײד
 איך ןופ ןישנעמ יך ןופ׳םישעמעלא ןופךוב רעך ריךראםטנפײלינ
 ראפ ןיןךנוא'ןיליוה ראם טי;ריך ראפ זיא ךאזיןײןי '♦טלעון:עצנא;
 רעזנוא ןא .טאג רעביל ךיד ןאמ רעך ,אך טינ ריך ךאם יזיא גנוםען

 .ןהעצ עו ןיא העדניק ענײן ףיוא ךיד םיראב רעך נוא ׳םהךבא רעטאפ
 ;ןהעצ טימ זיא רעםוותוכז ןידבילוצ רופכ םויי זיב הנשה שאר ןופגע£
 ־'^רגךגצ יירםקךאה ןײז קנופיגטסאהת נוא ןראװג טבתםיג תונויזןנ

 .ונמא ,דךש תוכן ונל ױוכן .
 ״םאןו ״הךש רעטומ רעזנוא'ןום תוכן םעך טאג .רעביל זנוא מיײדינ
 .בײריש נוא ןיראװיג טנאמרך הנשה שאר גאט םעך ןיא ױא ף11 י ״
 ״.םיסכסידימלת רעךניק'ןיבאהןילאז רימװא,םןיפהר״בםבןאזמא
 .ןהוז ןיגייננײאיןײא רא;גיצנײנ אוצ ריא טםאה וד ,םלוע לש ונובך .
 לים קיז.ןילעוו רעךניק עךיאי םאך טגאױ;אוצי ריא טםאך נוא״ןיבעגיג
 תוכז ריא לאז טאגרעביל טצנמ ,לעמיה ןיא ןירעזןול יף גיטביװנוא
 ןילאז ,לאךש.י קלאפ ןייד ןנייז.ײז םאך ,דךניק עךיא* סאך ןײטשײב
 ןײם נוא רימירהאי טוג א ןאיבײךש נוא ,ןיךעוו טנעל ראם טינהלילןד
 • ןמא ׳לאךזע;לב נוא רעךניק םךקק נוא רעךץק ענײמ נוא ןאם

 ♦ וניבא ןרחצי תדקע ונל רוכז
 • * 1 י :• 1־•־: י : .

 םאוו קךצ: רעטאפ רעזנוא ןופ תטז םעך טאג רעביל זןוא קוייךיג
 ״ףיוא ןיגעוו ןעמאנ ןײך ןיופ ןיױ כיךקם טואליג ךין טאה רפ ,י•7:

 . . .. . םפלא חשעס ■— • - ■ - ־■■■
 .עסײדא ת״ישה ײב טץס^ *׳נעמ רעך ן?ב זיא ,ט^עײ עגירעענ ײז,ףיוא זיבען
 ב־קעײ. קחנזי.םוררב* עדן טךעבי״,עי^יאך ױו ,לימרן םזיע ןאק י^עמ יעך ןעןך
 ןייןיוייא ׳יעךןיק ע;יד יךד ןעפה יסאװ ,יװ^ טי; ,חי^יס ןײק אזןױ זייי ש!ן ד|אג
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 ףי1א טגילשא ןיי1 ױו יןײלג ןיך לאז םפ ע׳שבר *ה;רומה רס םער
 'ר^וש ןופ • לוק םאך מא ,ןיםאן רא? מא טולב ןיױנוא חבזמםער
 עגילײיב ןײ1 ןיא זפגאז.ראם זנוא טקאה ת יוו טנייה ןיןאלב רימםאװ
 ףיוא ןײז גךטקמ ןעמוק םאןן םרגרטקמ סלא ןעלמוט ראפ לאז ,הךות
 םעך טימ נוא ׳ןיך רזג םעך ןיםײך וצ טםלאזנוא׳לאךקן קלאפ ןײד
 נוא תיולםת ערעזמא עלא ר־ףראפ ןײ.ג יףיורא ןילאזרפוש'ןופ לוק
 ,ךא^טשגעןיך טוג ןײא״וצ קבײךש ןא זקא טםלאז.ת םאך ׳ תושןךב

 ;■י׳. ♦ונמא הןלבר תוכן ונלרוכן
 סאוו;הקבר רעטומ רעזמא ןופתטזםעךטאג רעביל זנוא קנײךי;
 נואןלאיתביקל)םיפשך קרעטלע ײב טעװעךאהיג ךיזטאךף' *
 עךעיף ןום מנ־ךעליג בא טילךין טאהנוא ׳ןש;עמ'עםקעלזע ןעשיוק
 בןנעי רעטאפ דעזגוא םאךטדימפב ךיז טא׳ך _יז יוו ױזא נוא ׳ םילפמ
 קיטיש יזלאז ױזא קזדצן ׳־רעםצ$)־רע.זנוא ןופ תזםךביך ןײזליקמ לאז
 זתא ףיוא קימבוטץילממ ־ ד־םבה אםם ןײד רא? ןיךה םױ ןײב טמיה
 נוא׳רהא;טוג א וצ ןיךעװ ןעןיךשעג ןא ןילאז רימ םאך רעךקק עךיא
 בא טי/ךך ןילאז רימ ׳ריך אוציי־חט ןיבײלב לאזץךאה רעמוא
 עלאנוא ,ןיטפאשלעזך עטכעלש ןופ־טײקגיקז־טקײל ץןךקנךעל
 ןיךעןן ־םױקמ דמא ףיוא לאז :קחצי. רעםאם רעזנוא ןופ .תטךב

 ׳ ׳ י ♦ןמא..׳הךהמב • /

 :נ . ♦עיבא בקענ תוכז ונל רוכל
 יןזא ׳בקעי.רעטא? רעמוא ןום תוכיםעךטאג רעביל זנוא רנײדינ
 יוזא׳ק? יןופ נוא ושע ןופ ןיםלאךי; םיא טםאך אתיױנ1 ־
 ןענעק טינזנוא ףױא ןילאז ײז םיגךטקמה לכ ןופ ןיפלעךזנוא וטסלא;
 םיױךז^לאןננ^שמ ױע^יטנײה רעזנוא ןיךה םױ םעך וצ ןיז גרטקוק
 טשנעביג־װא־ר^ :יון יוזיא נוא ,טײקמיךאב רעךםיור; טימ יןײג
 (נקיין׳לוק ן׳טיןב י׳לאן רע םאך קךצי. דעטאפ ןיך ןיוני ןעךאװע;
 טקלאןײצכיאל קיטש ײב תטן ןייז ז;וא לאז ■יןזא ,ןךעון 'ןעםלאךינ
 ל • ײ ײ ־ ־ י * ־• '0•^* •:<* ,.\׳.■ ׳ '

 דעדעןיואתולנתח ןײג לײונ מא .ךײא .יד ןע^יןוצ ןעהור וצ ננאלךען נוא עךח?
 $אןן ,וצ םינווא ײוינן .ףיוא זיא ז׳לעון הךומ רעד ןיא ןפביישענ סאה רע ימ
 ךף גוא םעםונ ן?זט םאוו ־יד ןיול ןיטונא טךא ןענילײזוא רים טכאןן (ציךקט יל וטף?ןי
 ,רע^עך?ךעם יך׳סיט ק^ע^ך נןײרןן? קןױי? ןעהײ ךי? לעווןשךקמ ת״מזי

 םיײ י י ' : ־
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 ימן ךיא נואהפוזע םעך ןום לוקםעךנוא תאפה עךזנוא ןעמענ ןא
 נוא ןע^יךשעג ןילא;לאך\עי, ללכ רעךמא רעדניקמא ןאמ ןיימ

 .ןס$ ,ןיטנג םעלא וצ ןיךעך ת$תסי;

 ♦ לודך ונמא תטז ונל רוכז
 םאװ .לסר רעטום רעזמא ןוס תובז םעך טא;רע^יל זנוא מנייידינ
 •תאל רעטםעװזע ריא ןופ עגאל יךטניכעךיבכױא טאךי ך1 5
 ריא טים טעווי יוניבא בקש.ןעע ,ןוימ טימ יןײנ םיורא טינ לאז ך
 םעך ביל אוצ נוא ,ןײועפטנפ וצ םאך ןעקױן טינ טעון ך נוא ןיךײך
 קנאטשיג ײב ך זיא ,ןירעון ךילקילגנוא טין לאז רעטםעװ# יד םאון
 עטבילעג ריא ןום קיל? ריא ןופ ןעןןיךע^ בא ןיךעך וצ ןוים/ ןעםיורג א
 טאה נוא ,רהא; ןעבך טךאװין םעך/ןיוא טאך אף םאו; עןטךא?
 טימ טאה טיבא בקעי םאװ םיןמים יךרעטסעוװעיך ןיבעגיג רעביא
 טךיםעג תול;ןיא ןיךױ יך טאך ןךארוובן ןעוז םודך ,טעךינ בא ריא
 לליםתם נוא טגאלקיג נוא טןײומג יטאה ך נוא,רבק״דיא ײב ראפ
 םעך י טנאמ רעך ריא וטםאיךהעךניק.נמיא ףיוא דיך ראפ ןע־חיב
 ןירעק, םוא זןוא טםעוו איוד םאך׳ ,טגאויג אוצ ריא נוא תוכז
 ןיךה םױ ןײב ךיוא טנײה זןוא קנײךלןטאן רעךיך ,דנאל רעןנואוצ
 טמאזין םוא טקלאז י נוא ,רהא; טט א זנוא קךענ אוצ תוכז ריא
 רימ םאוו תוכןב נוא ,ןעװיג סיזןבם ריא .טםאה וד ׳םאוןי ןיך םייקמ
 עגילײס ןײב ןיא ןיםײהיג זנוא טםאהחױןןךאלב רםװעטנײהקדעה
 •דלאב נוא ךיג סי^ן? לז£ רםוזע ןירעה וצ ןיך הךװ דינ? ןילאז,הךות

 . יןוצךיסוזב׳זמ^

 ונמא ,דאל תרכז ונל רוכן .
 נואהאל רעמומ רקזנוא ןום תוכן םעךי׳טאג רעבלזןוא הנײדיג
 ןעםטױ ןא טםאך ודיױןיוזא ,ןײװי? רעזנוא וצ ךיךרעק/ 5 ־־*
 ח ״ןעך ,ןילאם טינ ושע.ןום לךוג םעך ןייא לאז ך םאך ןײװר ײא
 לעמיה ןום קוק .ןײװיג ןום לוק םאך טךעה,םאװ ןמסיא טסיב
 קךעךט עךעטיך טים ןעעיך עלא ןעומ קלא'$ ןײךיװהמנוא פאךא
 . ■ ■ ו ——1 י 1 ■ 1-* ^ו, , ■ ■■

 •״ ©•לא חעזם ׳ ..׳ײ. .
 זו$ סנאן *יודןגכ רזזוו דנך י׳ר ידובןזן .חןחלס ימ* י? ל״9 זײי* י9 *יי? ם,יד
 חלנסנ טרעװ ר^תעןזיא תואןץ ליםיע רעך ניא .רעןערןרען יד טיק קםיױמיע ינז
 ,דע^יך עלנןילען עעך סךןט ק;דלען װז ךלן איח מואןן ךי ל*? קזןיױנן פעך

 ״עד
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 ןי?אןרין? ׳טפז?9 ןי־ף.ןום טלךאם םעך ןום ןיךעטיצ ןעוט נוא
 םאװזגיתמקמ ידנוא ןטיע םעך ןום לךיוג םעךןיא ןילאפ טינ הלילק
 רעקעב ךיד״רע(? םלוע לט> ונובך .זנוא ףיוא ןיױ גר.טןימ ןעמוק
 לוטזע ןײך ראןג ןפיךםזק םאוו םיבאלמ עטוג עלא ןום לוק םע־ך וצ
 אוצ יטינ ךיך רעקי נוא י,לאךזעיקלאפ ןייד ףיוא םטוג ןיטעב נוא
 ןא ײרזע .םעץיב ייזףיוא ןיןא]צ£ טמוןי םאוו ןטזע םעך ןופ לוק םעך
 טלימוט ראפי לאז ירע נוא קגעפע טי? ליומ ןײז לאז רע, םיא ףיוא

 טיו? רםוזע םעך/ןופ לוק סאך נוא .םעטכעלע ןיךײך וצ ןופ ןךעוו
 ןיא זןוא ןעןײך^ וצ ןא ,ריך רא§ ןײג ףיוא ןילאז תוילפק עךעזנוא

 ,ןמא ,םיעוט םי.יחל םיקיךצה רפם םעך י ׳

 ♦ בקש ךככע תוכן ונלרוכז
 רעדניק יך ,םיטךש יך ןופ תוכז םעך טאג רעביל זנוא מנײדינ
 ,טגיצנייאג ןע$אנ ןײדןעמאזוצ עלא ןיבאה םאװ בקע? ןיום י 8 .** ־
 קמאויוצ רךניק עעיז.רע טאה ןיבךאטזעיג.זיא בקענ רעךײא ןעך
 הלילח זיא רעמאט רעךןיק עביל ,ײן.וצ טגאויג טאה נוא ןיפוריג

 טאה םהךבא רעטאןג רע$לע ןײמ יװ יוזא ,למפ א אך דןײא ןעשיװצ
 טאהיג טאה םאוו קחצי רעטאן ןײמ רעךא ,לאעמשל ןהוזא טאהיג
 עסש> טגאזיג ןעמאזוצ עלא םיטבזע איך ןיבאה יוזא .וישע ןהוז א
 טאג (דחא ך.וניחלא ײ)(רעטאן רעזנוא)לאךשי וצ רעח (לאךזעי
 טאג םעך וצ יעלא ןעניךי רין? נוא טא;רעגיצקיא ןייא זיא טאג רעזנוא
 םורך .טניךיג ןייןאך רעזןאן רעןנוא ח נואיקחצן נוא יםהךבא םאך
 ןיגיצנײא עלאןפוט רימ ןעך עוטן רסיך רעטאן י רע^יל זנוא יקןיי־מ
 הנש.ך שאר םוא טקיה ךיך ןעופרימנוא ,גא^ עלא יןעמא] ןיד

 ןע^יזרק זנוא רעךיא גיץק ןײא ראפ

 ♦קידצהףסױ תוכזונל רוכז 1
 רעםאװ,קיךצה ףםױ ןופתוכן םעך טאג רעביל זנוא מנײדינ
 גיטכיצ נוא ןײך. ךױ ןיטלאה וצי ןעװיג שןנרמומ ךיןטאה1 ־ "
 טכאמיג ײךן םיא וטקאה גאז^ םעךןיא םאך,'טײהנעםאליגםיוא ןופ
 ףייוא לשומ ׳א ןײ1 וצ ןיביוה רעך.םיא טסאך מאי',הסיםךויןך ןום
 םאװ עלא יך וצ םעטוג טניולע^ טאה רגן נוא*,םלרצמ דנאל רעך
 בילוצ םלוע ותבך יוזיא ,םעטקע^ םיא ףױא טןכן״ךי;קןאך
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 חי •דלילס ק>אז רימ ,לזמ רעןנוא ןעןױה רעך וטםלאז תוכז
 םםלאן נוא .ןיציז הםיפת ןיא ןעלאז ריג? םאך ןעכאה טינ רובלב
 םאןן יל ט־ךפב. ,טײהנעקאליגםיוא ןופ רעךניק ערעזנוא ןעטיה בא
 עטוגא ןייע^ ז?וא טם״יאזנוא ,ידמערם רעך ןיא ןיפךאװ ראם ןעניך

 ןע^אה םאװ יך וליםא ןיןענעק עלא ידןילךניירפ ןךדנאהעב וצ ןזךאך
 ,רי^-הטיםעג עגנירגא ןיבעג זנוא טםלא;'נ-וא ,םעז^כעלש יןאטינ זנוא

 ;ןם^חא־בה׳^אןײאוסיםןעת קנעןך ריך ׳ןפעא;

 ♦ ונ^ד הזעמ תרכן רנל רוכז
 זיא רע םאך ,ונבך השמ ןום תוכן םעך טאג רעביל זנוא הנײדינ
 טךעזנוא ןום טאה נ%ז ,ןעװיג ינים רה םעך ףיוא געט יך ןיא1 ! ־ *
 םךןרמ ןענײ!רימ םאך טאג רעביל העז נוא ,ןעמוניג תוחול יד ןיגעון
 ר£וש גאט ןיגיטנײה ןעלאז רימ ,ןיטא^יג זנואיטםאה אודיוויוזא
 ה#מ וצ טגאזיג טםאה וד יװ י1זא םךךמ יןיוא ײז םורך ,ןעזאלב
 יוזיא (לארשי ןו* יניז יי)ןיבע^ ראפ באה ךיא (ךיר?ד? יתסלם) ונבד

 .גנאלךעם ןײך יןו י י

 ♦ ץהכה ןרהא׳תוכן רנל רוכן
 ןײ1 םאך ,ןהכה ןרהא ןום תוכן םעך טאג רעביל זנוא קנײדינ
 נוא ביװ נוא ןאמ קשיווין םולןע יןעכאמ וצ ןעוױג ןיא הךמ י־
 ונובך ךיוא יוזא .דנאנאב טגיךקיגךיז ןעבאהיםאןו ןיזענעמ ןעזעיווצ
 בוטיץילעא ןיך לאז רע.יםאךתוזעך ןבעג םיא וטםלאז/םלויע׳ לזע
 ,זנוא ןום ןעךאצ ״םירג ןייך ןאז$ וצ ׳פא לאךזען קלאפ ןײך ףיוא
 נוא םולש נוא דײךם יןופ ראךן; וצ ןעבײךש ןא זנוא טםלאן.נוא

 ■ .הלילוך דעצ ןײק.טי? נוא תחנוצ',טײקליטש

 ♦ ונכלמ דוך תלכן ונל רוכן
 רע םאװ ,גינעק,דעעוא דוך ןום תוכז םעך טאג רעךיל זנוא דנײדנ
 דובכ ןעךאפ נוא דובן קיך ראפ ןעװינ שפנ.רןןומ ךיז.טאה1 *
 ןעטייךטש טלעטשיג ןײלא רענײא ךיז טאה נוא ,לאךיש^ללכ ןופ
 ןע^יחנ םעך ןעיעגינ םיא טםאק וד נוא יתשלפה ת:לג םעך יןיגעק
 ףלעה יוזא ,ןעפלאךך םיא וטםאך דנײם עלא ןופ ךיוא גוא ,ןוחנט
 נוא ,םיכאלמ יעזײב עלא ןופיתובן בי?וצ םלועלזןזגנובךךױא^וא

 ־ יםיגדםקמ * * ־ ״' ׳־ • * * י ׳



 נק הידפ דעד ןיא ה״רל״הנחת
 קלאם וייד ףיוא טםאשךנײם ןעןאה םאװ םיתיזלזעמ 'נוא םיממז*?
 ,ןייךעו)טררק רעך טיני'ןנוא |ופ לאז אנויש ןײ(ךךי1אנוא׳לצ?ךשן

 .תוינקדצו םיקידצ תמן ונל רוכז
 םיזענ נוא םיקידצ עלא ןופ תוכז םעד. פאג דעביל זנוא קנײדיג
 ץך ןוזעאךה םךא ןופ טײצ רך ןופ ןעוויג ןגיך םאװתויןקדצ

 נוא רימ םאד קך ןיגמ זנוא ףױא לאז תוכן רע.יך ,גאט ןעגיטנײה
 עכילײרפא טימ רעניך ׳עקירט ענייך ןיך ןעלאז רעךני(ך עךעזנוא
 קךצ לאוג רעך םאךיןעבאה תונמסך זנוא ףיוא טםלא;נוא/ץראה
 ןיוש ןעלאז רימנוא ,םיתמה תנחת״ןייז לאז םע נוא /ןעמוק ןיוש לאז

 ״ןמא ,ונימךג הךהמיז'׳'חישק לש רןוש ןירעך

 .(ןעצראה ןעפיט ןופ)םיקמגנממ הנוךת

 ״חךןיי{*? דןאן חןושתן יםי תר^ םאך [עזנ טנאן םיךישס
 ךיואסיד לניל חלי>׳)גנאגםי1א םעך ײכ גנאזעגביול ןײא ,תולעמה ףיש
 קטייױצ םעד קיט)םללשויךי ןײק לןן ןוםי גנורעדנאװםיוא םעך יײב
 ׳ה).טאג ריך יןיא* ףור יןדרעה ןעפיטי ןופ (א (םיקמעממ) ,(שיקטהתיב
 ראפ ןעךעיוא ענײךלאז ,עמיטש ןייימ וצ רעה טאג (ילוקב. העג?ש
 רימ ןעןײרשןאנוא ,ד;יז ענײמ ןיױ וצ לקומ רימ טעביג ןײמ ןעמהענ
 ןיא ךניז םתשלעמ םעך טםלאז טאג ת ןעזז (תונוע םא) .רהא; 'טוגא
 ריד יינ (זןמע יכ)ו ןהײטזןקב ריך ראפ ןעק רעװ ,יןעטלאה ןעקנאךיג
 טוט׳מ ןעװ סישנעם ןױ דניז יד ןיפענ־ראפ םסנעק וד רונ) גנובע'גרע6) יך יטזיא
 ךיז ףיוא טמעןמ נוא דץן פןיראן ך ףיוא הטךס טאך׳מ הבושס
 ןעמכךיפ רייך ראפךיז לאז׳מ ןי;עװ יןופ (ןעמל).קגיךנין וצ טינ״רעמ
 הבושק ןיןך קפלעה טינ טלאװ סע ןעוו לײוו ,ןעגידניז וצ רעמ טינ

 ^• ׳ . ;יסםלאהשעם
 מא טט ןעןוע;לאםא ןע;יך רד; ׳,[ים םי3ל ןוטלל ״םיקסעםמ, טראוזוףמך(א
 וצ טןעןיאן ,ןעלהיםעז ע?ױה טים םורם ,םנינעש־םײלךעײ״ציףי׳א טןײט ■*׳
 ד;יז ערעז;וא ךרוד טצעי גוא ,ת׳ישה רים םאוו רעםךעק״ ןום םענעםיט זיא סןײזי
 נוא םיא ןופ טרעםןײינ רעך רימ ןעגײן רים ״חןרךם עכיוה אזא ןופ ■אךא ןע'גײ1
 ״?.ייעדינ ץנאנ ןיא דנוךבא ןיאןעגיל נוא םוהטרעזײקןז ,דנאלא טאסע; ןע?'אה
 ןוסי םעןעםיזן עךיי3 יד ןייי ײא < ןעלהיןען ןיןן רים ״ןעגײ!״ טצעי ,*׳ךקז?:? תי?א
 יד ,טאן ידיך וצ ךיןי ףיד <המ נוא רםוח עגעטעביןנײא' קיז וצ דנורנבא ןעפימ
 ףיואניא דןין יך ןע^ענראש רימ ט״לאן •,טלענהרײ עניטולב ןילא^ יםאון ,םימי?
 עשינ ןום חןרךם עכיוהא ןיןו ןענןײרן רעך יןום׳עלייונ עלא יך טפךאע׳ה גיא

 .קילן ני.א טײקנן׳יךיןי םעןעםדן יך זיא עמײטצ םאך גוא ״ חליד



 םיקמעממ הנחת *מ
 ראם אזך אז ןיוזע קב ךיא ,ךך ײכ ןעטכאדט רעגחךץז. יפך זפלאון
 ׳זאטנמי רעכא ,טהולינ ץראה יך םאװ יןא^ יןרש ךיא לעןו ןעלאפ
 (׳ה יסיוןרנ׳זע^ירניז וצ טיןרע^ שנעם רעךדןין וגיה ,םםלעה הבוועס
 ןיי1 וצ נוא (ור$ךלן),םיא וצ (* זפפאך עלעז ןײם ,םאג יוצ ףאה ךיא
 ז״יינ) םיאיבן ד ךרײ ןעכאךפשראם רימ טאה רפ םאװ טראװ

 טימ ,םאג וצ טךאה עלע(קיס (׳הל יש?נ) ,ןעםאה ךיא וט (הנשיחא
 טייטש םאװ (יעסנג׳ײ)רמוש רעך יןו רעם ךא^נ גנונעםאך עטםעםא
 וטםעך ,(א ןע^ראו? הירפ םוצ טפאה נוא טכאני ערעטםניםא' ןייא
 זאגנונעםאה יידימרעךיעכך ךאני ןייז טלאמיג םסןעןךיוו ןיגעךפ

 אךחךובל םיךמוש) רךושמ רעך טרעםטנפ*! ןיךסװ גא^ טעוו םע
 טעװ רעגײזא םבעז לש$ל ׳זא ,רעכין זיא גנונעםאה׳םרעטכעך םעך
 ןערעװ לא;רע.גײז.א יךך זא ןעפאה ןעך רךי ןעקירעבא' ,ןירעװ גאט
 גנוניעםאך ןײם םאך ד?ל לאךשי.ךיא (לאךשי.לסי.) יעבא ו גאט
 טײצ עטםיטשע? יך ןעמוק טעװ םפ זא ,רעךיז זיא ״ה^עב- ףיוא
 עטמיטזעעב י׳ך ראם ןעםאך ךאן ךיא ןעק,,ןךעוו גיטלי? רים ראם טעװ
 טא^ ײבי לייע (דםחה ;ה םע י?) ,ןרעך גיטכיל ךיויא רימ לאן טײצ
 וצ םיא ײב ןעעיז ןיגעון ליפ נוא (תוד? ומע'ה?רסע עךאנג יך זיא
 ןעמוק רים ףיוא טעװ העזן) עטוגא ןעװ ״הנשיחא״יונײס ,גנוזײלרע
 (ױתונוע לבמ לאךשן תא^הךפי.)הםל?> הײושתא׳ןאמ לעװ דןיא ניא
 זנוא ףייוא ןעגנײך? יטעוו נוא דנין עלא ןום ןעזײל םיוא רים טאג טעך

 .ןמא,הךסם? הנמשין הלואג זע^א

 הז^ודקה ץךאמ םײ.חה תלפה
 • םאך ק$ טנאזעךוקיךןורא ןז> מ׳ם אד קע ׳ר־יפג םױ חןוןזס *זאר םוא

 ןךעביא ךיד טםזקײיאנדעך וד ,טא^רע^יםיךאברפך א טזיב וד ״ ײ ײ
 דנך ןופ ךך טיה רע ןעוו ׳רם־ול^ ,םגיךץך רן רעךײא קשטקמײ ײ

 ײט? ןי3אה ריןג לײט יז?םנ חחןק ,׳ח יןוךי לא? יױי? רע טנאן םת־ז (*
 ןעםוק טעןו םע.ןערי *הגיגןג.'עןײא' ,תולן ןיס זנוזי ייזײין וצ םיוא ת׳ישה ןום תוהטקך
 םיווג זןוא רןן טעוויםך חלידיג רעך* ןײז. סרעט ןיליװ רךנ ידן ,טײנן עטםיטטיען ד
 עלא זייא ןיין טרעו) ןילעוי רים ןעןן ׳הןטייחא.'זיא טײצ עטיױוין ןז נוא י ,'ןיןױצ׳ םיוא
 \ .נןונעעאה עגיזיײעצמ רים ןינ״ה םורד ,ועסקה יליק? םא םויה> טייצ ד נ*ז?

 םפלאחשעם
 ןיא טבאנ רעטןיווא ןיא לוהאךאק ףיוא ןום ענאל ד ראן טלע^ יךועמ רען (א
 טײךך נוא טייןז? םאו) רעוןעוו קוןבעל^א סייט^ טאךלאם* ױו תולן ןיא ןדיא

 ניא י. ־



 דק , ־ השודקה ץראמ םײחה תלפת
 רצל.ןופ קפע^םעך ןיא קלאפ ןירא מינ לאז.רע.יןיוא םיא וטםטיל
 טאק דן ױן רע,ך?א; םיא רעןיא ךין וטםמיראבךעךךיואנוא .עך?

 ■ ״ .הןושת ךרת לןדומ םיא טזיב נוא ,טגיךניןי;
 ׳,טאג ר;יךע:גא נוא רעגיצךעךמיךאב א טזיב וד ,ןוינחו םוחר לא
 ךע רונ טינ תוכז ןיןך טאה שטנעך רעך, םגך ־! . ־■ ל.י ״
 ךין ח טםמיךאיחעך יוזא ,ןעצךאה ןעצנאג ןיטימי ןעםורנא ריך טוט
 - ■ ׳ '.תוריןןי ע^יך לסימ םיא טןיב נוא ,םיא רעןיא
 אודנוא (םע> קא ךינ ■ינ טםיןמ יד)גיהטומגנאל טזין אה ,םיפא ךרא
 וד ,עזעךםךוצוליםא ןעךאצמירג ןײךטםךעגנײל רעך * ־ ׳ 1 'י״
 ,ךאנ םיעךםישעמ עעױ ךאנ ןיישטנעמםעךןעליאצאב וצ טין טזקלײא
 ■ .ןאט י הןושת רע טעך טכילים ןיטךאוו םיא טםוט וד טרעיי; י
 ןי?א,ך םאןןך ןזעטנען יך וצ דאניג ליפ טןײלועב הנוא ,ךםח ברו

 . . ,טי;תטז קךךראנ וליפא י י ׳*
 םעך טםםאךטש ה ,טא; רעןיטםאהךאװ א טזיב ה נוא חמאו
 ןיוליןעטיוגאקבאךלאז.רעםוא,טלעוןירעךףיוא ןישטקמ ־ י׳י׳״

 .ןבעל םעןײז ײב ןאןיג טא,ך רע סאװ תוצמ יד ףיוא ,אבה םלוען
 קיךצא םאך םעטוג יך (■םקנײדיג ײ)ט?טי,ך וד ,םיפלאל דםח רצונ
 יב.לאןתוכןןך זא ,טלען רעך ףיוא טוט י* 'ז
 ..(יתורוד דןיןיוט ײמצ זיב רעדנןכ םךנןך נוא רעךניק ענײז ןײט^
 םיתטךמ ך(ףיוא ט?לאה נואוטקגאךט וךהאםוךו עשפו ןועאישונ
 יד ןום קםאשדב ןירעװ םאװ) תיךשמיבאלמו 1 ז'! י ,׳' ז
 ,ןךעוו הלב ױ1 ןילעװ ןאןש הןושת טעון ש;עמ רךזיב טםר.אװ נוא (יגיי
 ןעלאפעב ײז.ןעטלאװ קןאךןפי;טין יךי טלאװ אךוב רעך קװ מא
 .רעןליטש ףיוא קןײךוצ םרן נוא ןישנעמ ןעפוא תױח עך;עקײר ימ
 נוא/דניז עןיך ןום הןושת לעב.ק;רסנןיך םעך.טם;ינײר ודנוא ,ההנו
 אךוב םעך טןיל רן לײמ ,הןהאמ ךאנזיא הביושת יד קיג , -י
 רע םאע ןידשךןס עךעטיב טיט טנײע נוא^רעצ םיוךוי טא,ך נוא םלש

 ,םיז^חקה תוכןן יל 1* תטו םעך •יג ןנףןואי רעךןךיוט ךין ןעיקטעב ריש (*
 טלאװ ישאװ ,ןיןעל י?ײ1 יאי רעיע רעיך ןילאצאכ איך •לאװ ארוב רעך ןעיו ץ״

 • ׳ '1 ז;* ראס ןיבײל?
 ■ ■י י = '■'.. "־*

 • , ■ יילא חו׳וס
 רעזמהק טזך נױוע טין זן< ,םיא טקײךס נוא טלעה.ן* םיא טכעךנו רעגײ?.יד מי
 שעט ןעלןף)מ״יי? טעװ רעניװוי • י .ןיד ראפ קעךז? ן* םױ־וא םיא טלא? ן׳ראה ד
 רע^מא דעגײביד ןע?ײ סױ* ןיינ י8 גמנטילקתס ןײ* דט ״םימןג מיי סימ

 זעסעראװ* ׳ ■



 .דשודקיד ץדאמ םײודה תלפח ־ 'גס$
 •ד#1י.דןילה םימזמ? ד זירגמל יוזא׳רעךרודעך ןנזװין םיא זרן
 טימ רי$טסלא;נוא ,קמונ וצ רעגאב ןײ?> ליפרו־/םץועזלןןחנובך

 ןיבאק יימ? םאוןדניז עךעזמא ןייןלןגומדעךניק נואןאמךײפ
 עךעזנוא ןופ זנוא גינייר.נוא םימךר נוא דאמנ ןום גןמידזרפמר ןאםין
 ;םיעישפו ןעגנוכעךפךעפ עךעזץא ןום נוא ןעךלוזע עךעזנוא׳ ןום ר?ך
 טיפ דןימ טסלאז וד נוא (קטאנ קגילײח ןײד ןינניק קגייליװפום ןאםינקבאןו־רי׳ס־סאיײ)
 וצ״ןיפעלגנאלוצ ןידקםױןײגןעןאמ.רעדרעךניק נואןאמןײמ
 טצעי ןעך .המיט .דםנךפ ןייגענ זנוא טםלאקוא ,םיול^ וצ נוא־/דנוזינ
 ,רא;ןעצנאגא ףייוא ןעמיטשעיג הקןך© ןײז ןױקטנע$םעך וטסוט

 טםלא;יח םאך ,רעטאם רע^צךעךךי־יאכ ייד ךיא טע^םורך
 ןײא וצ ןעןײךשנא טסלאזנוא ,ןידוד תרושמ םינפל ןאז$ זנוא טימ
 שובלל דגבו לוכאל םךליןעבאך ןעלא; ךימ תסץן? עםיזא נוא עגניךג
 לול0 טימ טךהוםיא טימ טין רעןיה טימ ,ןויזב טימ טינ נוא ,דובכ|
 וד ןעך,ןישנעמ ןיטײווצא הלילך ןאט קךאש טיןנוא ,הלילןך תי#
 עלא דםחטימטזײןשיוד ,טלעוו דעצנאנרעךןופ רעהרעךטזי?
 לכ יניע קכירשיג טייטש םן ײמ > םיורניזיבר ץילק ןוםשיןעםעשאב
 וד נוא ,ריך וצ קפאה שינעםעשאב עלאןום קנחואייך ,תבשל דןילא
 נוא ,טײצ רעך ןיא שענעםךעךאב נוא־דײפש ןיל ןעכילטיאז םםבינ
 רעך זא ןײטשךאם ןילא; רימ רנאטשךאע'ןדעג זנואישסלאזיוד
 קישי נוא ,הךות יעגילי״ס ןײד ןופ געװ יך ןייא רונ זיאיננורהים דעטסעס
 החלצהו הבךב בינ נוא ,ןיגא^יףו עךעזמא־.וצ המלש האוםךא זנוא
 ףיוא ןיד רןוג םםלאן וד נוא־ ;קוט רימ יםאןז םיקםע עךעזנוא עלא ןייא
 ןום ןײז לטבמ טםלא;נוא ,רא;םפיןנ םעך אוצ תוךזן ען?וג רונ זנוא
 עלא נוא גינעקםעך ןופ ןזךאה יך גיױ:נוא־ •,תחמ יעןײינ עלא זגוא
 ריך ;דאפי טגילױועב ןיך ילאז םע ,ןמװ וצ זנוא ףדא- םיךש עניך
 טץב וד ןעך ,קצראה ןײע יןום ןעקנאךי? נוא ,ליומ־ ןײמ ןום דיד יר
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 • ״---םםלא חשזס .... .-
 עגיד ױו מא.חיוא} ױ ן* טײקגייקצי? יד זייי םאן .ן3מוו4 ק&עױאױק
 נניינעםאה ענײזי (יוי קמ׳מ?'ןעןינא־חנ טל*נ עדעיששני? ױ ןיא ן* ע?אל
 טי9 יםױא יןף רןן טןמךך ,הלואנ ין ןום זא ,ןעסאךנא^ ראע דח?> ןום נוא ת*ל; ןום
 טײקניטכיל יך וצ> ננונעםאד ןײם זןו ,דײךם דעײז• מו< ננוגעםאך ןום קנ* רעד רונ
 ןנעך ןו6׳ רעיעכף ךא; זיא יזזלואנ ױ ן* י טעעל^יקך ט&רז גױוע טינ׳ ן*' ,המחן

 .גףןיםונ( גנוגעםאן ם׳דןןוש - -״ך זןא׳ ראקי קץדז׳שױא םעין םןן



 חן^דןץה ץדאי;ןופ (כ״ױל)םץודה תלפה ♦הפםו.ד _
 ןעגיטנידך לא;תומ׳דחא םנןןײ&יקזןי םאון תמז3י(א 4 ע״#בר
 1ז$$'תומךעלג טײז^״םןן'יוו יוזא ,ץרעוץ םיוקמרא',;..;• . 'י. ;
 כדןיםיןכיךצ ייװצ,ינב'ינש תומ׳יכסא ט$יי> ןנךק םאוו תולזב נוא ה
 עךעזנוא'ןדעלו״ ןעםירג?^ טי; ןעלאז'״רעךניק ם׳ןדכאיאוחיבאו
 ןעמא^ םעך קנאמךעך ריןה םאוו תוכזב נוא (ג .ווד זןואןופ רעךןיןך
 ףאןוףח רעך ןיױעדך ןאן״יג?^ ראפךעך זנ:וא ןופ לאז -ןחכה ןרזלא ןופ
 ץיך ןופרונ םךו רשב תםנךפ וצ קמוקנאיןעפךאךטינ ןעלאזרין? םאך

 ייןוצךיחך ןבןמא*.ןיךענךע אוצ ךיזד;אהעגיץיה
 ן .היעמי ךיר? נוא יתלפה ינא.ו ןעמ טגאז ףאנרעךנוא

 ♦ (הנוב םיורג טימ ןעגאז וצ)ןעזאלב דפוזע ןופ .הנחסז
 קםײךג רעךניק. עביל ע^ײך־׳רעטאפ' רעגימךאב רעך ׳ןמםרהבא
 ץא ק£אבך זגוא טםאה וד םאון הןצמ עביל יך ןײז םי.יק_מ וצ ךין ״
 יךיו ״דנן^ה ט^ר םוא ״רפוזע תעיקת, ץרעה וצ הךות ענילײה ץיך
 םקין? וצ לאז ןטק רעך ,טקעמ םעךי קנירויג רימ ןעלאז םעך.־זןךוד
 םקעו.) ר^ושרעךלײװ״זנואףױא ץיזגךםק.מ קנעןך טיננוא ץרעװ
 זאי״^וארע״טךעניארע״עי^רע םאך״ד^ושה וצ רעצךעה דףייא
 ןעךאוקג טםיב נוא ןע^אשאב טלעוו ץיך וטםאה ה״ר נאק םעך ןיא
 ןעמ טךעטײמירם נאט־עקאנארקיןיא זיא רעגײטק רעך.נוא גינעקדיא
 ףיוא ,גינעןנ םעך טץורקיג ןעמ טאהטנײה זאקילנופ ך ןירעניאךע
 טײהנעךיךפוצ טימ יןיז ףיוא קןיענ ןאי קלהינענ ערעײז ןירעטנומ
 םע יװ ,רענאטךעטנוא ע;יבט ץיז וצ ןייגעג רעביא יןיז',דץיךגי)עק.ןײ2
 םיט (׳ה יןךמה י;.?ל ועירה ירפוםי לוקן תורצוצחב) ןעגךקעג טײ{$
 נוא .טאגגיןעקטעך ראפ טלאק רקווע ןופי עמיטקא נוא קטײמת^
 שסע?י;אטא עךומ ץוטי זיאי ׳גאט-עקאנארק ןיא ןיךעקײמורמ רעך
 יצײז. קמהז ץלעיג ײז. ןעינ ןעטאדלאן?1 ע.נע£אלטנא עלאך ז#
 תךובעל קמוק קילוצ ןעליון םענענײא ץטימטנײה ןילעוו נוא םוהטריא

 ןײ ײז ןיבענ רעביא זיש)ףאךטקרעקורן1'רעך קקנאשיג ץיז ייז.טעך,יקמה
 ק$ײז םאון ץט׳געמ עגידץז ד קכײלג םאך1 ,(ןאילאםאב םענראנילפיצםיד
 דיץא ץיג וע״^חו עגיטכיל םעקאג ןופ רהאי קנאנא ק?אלטנא
 יצ ץךעק קךוצ יץז טץיה קלאן ,תװאה ערעײז ןופ׳ געװ ערעטטני?
 ץיז וצרעמײיבנוא ןןןיםנקה ןופ וץן ףיוא קמענ ,נינעןג טלעװיםעד
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 .הלילהתועךתורז} ד וצ ץיג?ן רעךיאטינ.ײז.קמ טעו),רענך *מױ?
 םיכלזמ יגלס יןלן רעך זא ״רקוזע רעך ףוא טנאמ רד ע^ײווץ םאך
 רעןיא דיזן נוא שלעיס ך ןעשאזעען ־קי טאד גאט ץגיט?ײה םאך
 .םלעיו יד יןיוא ראטקעריד ןײא ראפ םנאםינ םיא) דנא״ ןיא ןיז^נעמ םוצ 'ץ?עני5

 רע ך?|)״ךין ןעךי״גוצ ףיוא יןו ןעקיון לאזטינעמ רעך םוא זיא ״*(קנאב
 גראכ ק^יוא טנײקךן? רע טאד״(יןלן?ילג ןעכאמ טלעוויך נוא דןיז לאז
 ןעון זא ״םדס תרותא ןיקנע$ םעדץנעניגנוא ר^לוקא טימי;ים
 ןעגנײבכךאפ רע טעוןן ,םיאטנךעל הרות ך ףן ןערי? יץז טעון רנ?
 וציןײז ה;וז םעוונוא ,םלעון רעך ףיוא ןייעל םענעו;ד?וצא ןעגיהורא
 יא ןעבאה ריט זא ם:נײה .םלעון ע;יוןע ך ףיוא ןעלינגךעפ'םיור?
 םעזךנאלןי;קעןוא נוא הךות רעך_.ןום געו;ע;ים?יל יד ןופןעטאךטיג
 םוםןניולםעךןײ;וצ ךאנ ,ץךאה עמי^ רעזגיא ןופ ץגיעון עךעםה;י?ך ןיא
 גוא עקילארומןײז טימ רפוט> רעך זנואטנאמ רעך״תוזאה ך נוא
 עזײין ך םאוו ןא£ וצ ךלפזו ץיק.טי;מא טלעװי ך זא ,עימיםש ע^ך׳אךומ
 זנוא רע םאה רעיר$ םאון עךה דצל^רעןלעז רעךנוא ,ם?וליג ץראה
 עםיורגא טכאסיל רנ? טאה דנוציא םישעמ עוײב ך ןאט וצ טעךיגנא
 הנחמיעצנאגא טימ גרםקמ 'רעםיורגא זיא רע ״זנוא ףיוא ■ הז;חלמ
 נוא ״דניזיעךעמוא דןךוד ןעיפאשאן יקבאה רימ םאװ םי;אלמ עזייב
 ףיוא יןין טכאװ (שקהינקמ םינזען תועג םיוא םפור רפוש לוק רעך
 דץזפנאט רעךנוא זףאיך^ ץקעגךאטיל קןיךאהרעײא ןופ ענידעפאלק
 םעך ןיםעלךאפ טאדםאװ עטעיזךךאץןךאיפריא /רע^עשעכ־ועײא^ןא
 םעארבראפ םאהריא ,םיתילבת עטםופ'ערעײא ־לןךת ״תילכת ןיתמא
 ןים קמםעך טיגיןײא קקק/יזםאךםילבהילןה ץא ראיץצנאג םעך
 םיקעמ עזײ? עועײא ףיוא הקווד םאה ,ץךה םױ קגיםכראפ ק?יורג
 םקארזןנאך ןײקטאןד ריא זאךיזיטכאז;רעך ,קקנאדיגיעטכעלק נוא
 ליקעפ םעך ןעמענ.ןעקײק יןײא קמ קק.גא? עלא ״טלעון רעךףיוא טינ
 ץא הלילך ןײ; נוא דמאז-עלעךעז־ןיפאך אוצ םעך ןעמענ ״ ןײג נוא
 כתח מא דניז עךעײא ביל וצ זא יןיז טנאמ רעך ׳״בורג קקם
 טרעטײמורםיל ןעבאה םיאנווע ך נוא שךקמה תיב רעײאיץךאװיג
 ערעײאיבתך ריאיטכאמ יוזא נוא ״ךײא ףיוא המחלמא חת?ו^ טימ
 יןרוד (טלעו/ התמאי יל ןופ)ןעצאלא? עגיווע.עךעײא • נוא י תומזןג
 טרע?ע?ראפ בוא ט?א ןיא םוג םאך טמעך אז;לא ״דץז עך^ײא

 קעײיז ׳



 ןוק־ ןדאלבדפוש ןופהנחתו
 ןופ גערי עגי$היל ךןיאץמ וצ רי?א ךיז. ט??ענ״ ,םיזעעט עךןןיי^
 יראע ניא ה׳־ב ארונה ןוצך םעך, ראע דןיז .ןירע?פא /הרוח רעד
 ,ירעײא • יונ יוזא ןירעטלע עסזופ נוא עטוג עךעייא'ןופ ןוצך סעי
 םעןקלי^ךע וצ סהזמ קיוא ןעדניב טןאלינ יןיז טאה קחיןי.רעו״א?
 1םורד ״םזזרבא רעטא״ קגילײה ץיז ןופ ןוצר םען נוא אךובה ןוצר
 טכאיןיאטוגקמענ לאז יןיא ״ץךאה ןײמ ןיפע רעטאק רעגיצךאה
 יראפלאז ךיאילכק ןײמ טכײלרע,נוא ״קקנאךיג עגילײה ע.לא'ף
 ,רפוש ןיךעה ןופ היצמ עביליך םאוו יתונינ עלילײה ליפ ךאנ'ןײטש
 ןייא זיא רפוש רעד אייוו יוזאנוא ״ךין ןיאי ןײא טלאה ״ ןעזא^ן
 ןופ המיא עסיורג יך ראפ ןירעון טרעטיצךאפ ךיא לאזייוזא ,ןעגייובייג
 ריך ראפ ץראה ןײמ ןיגײנ ןײא לאזיךיאנוא ״ןיךה םע קןיטהראק
 ראפ ץךאה ןיימ ןעןיגטיוא ךיא לאז ןירערט ענייכ התמא טימ נוא
 ךיא םאון םישעמ עזײב ענײמ עלא ףיוא הליהמיו החילםי יןיזןעב ריך
 דניז עסיחג ען״מ ביל וצ וליפא ןעון נוא ,רהאי ץנאגא'ןאןןיגי באה

 ■ןופ ןײקיוט יך רעבא ״ ץךעיוט עלא רימ ןופ ןעכאלשען וצ קץיז
 .קסא^קרא?טינ ךאד קנײזץרערט התמא

 רעביא נוא ףוג ןעןיךניז ןײמ ףיוא טםרמ ךיז ײ! ״ יגינעק רעםיורג
 עץיבענײמףיוא לחומ רימ ײזנוא ׳המקנ ץימ ףיוא טפיוה ,'י' " :
 ןעםילשאב טםעפ ךיז לאז ךיא ץראה עץירא רימ ביל נוא םיקעמ
 לעיוו ךיא - םאןןי םעך ךךוד נוא ״דליז ך וצ ךין ץרעק. םוא טינ רעמ
 ץך וצ חת תחןאי ןאק ■ הנוב עניתא טימ רפוש לוקי םעך ןיךע-ד
 םאון • םיגךטקמ ך ןיפ טגאונ יך יץרעון קםיךוצ לא;״ ןעמאנ ןעןיל
 תול?ת עמיראונ ערעזנוא נוא ״תולפתיעךעזנוא רא? קיכפמ ןענײ]
 םימוךר טימ ןיךעון לופ טםלאזנוא ״רייך וצ ךײלג ןײג ףיורא ןעלא;
 לוטק םעךףיוא ץצעז ךיז נואץך אוקכ ןופ ןײטשפיוא נוא ״זנוא ףיוא
 ןײז ליצמ נוא ״טפשמ םעך ץא ןעכאמ טכעךיג זניואנוא ,םימהל ןיפ
 עלא ןופ נוא קטײהקנאלןל ע*>א ןיופ ״תועך תוךזג ־עלא ןופ* מוא
 דנוזיג ןופ ןיכעל ןופי רהאןא ןעבידקנא טםלאז נוא ״ל״ר קקילגנוא
 קהיצדע ץענעק.ײ! קלאז רימ ׳רעךגיק יןופ תחנ נוא דובקב הםנרפיןופ
 ןירעה ןופ הוצמ עגיליה ך תוכזן נוא ״ םןמש תאךל נוא הךלו וצ
 ץזאלב טסעץ ןיײלא וד יון ןךעה וציץיז הכוז רימ קלאז קזאלברן^
 קךי? נוא תול; ץךעטסקןנ ןופ זנ.וא קיךפען וצ ר$וש ק^יססיוינ
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 רימקלאץועךכאגנוא <דנ.אל עגילייס רעז^וא ץא ץלאט^ טין? זנוא

 ןא1 םאןןז;םיתמד תיצמ ץפ החמק עםיורג ך ןעהעז, וצ ןײז הלוז
 ♦ןמא ״הרהה? ״ר§ש ןעגיטפיינא טי9 ץרעיג קזאלבך ץוא טעו.)

 \ - .תועיק״ר רךם '
 .לאמ עגיעיא חץנןקי םעך.ןעםטגאז רפוטי תעיקת רא$

 ועיריד ףכ ועקה םימגגד לכ :רומזמ חרק ינבל חצנםל
 ךלמ אךונןױלע. ײ יכ :הנך לוקכ םי״דלאל ' ׳
 תחת םימאלו וניתוךה םימע רבך: :ץךאךלכליע לוד$
 בהא רשא בקען ץואג תא ונתלחנ תא ונל רחבי :ונילנך

 ורמו :רפוש "לוקב״יי.הנזורתכ םיחלא חלע :הלס
 ץךאה לכ ךלמ יכ :ורמז ונכלמל ודמז ממז םיהלא
 בשיםיחלא םיונ לע םיחלא ךלמ :ליכשמורמזםיהלא
 םהךבא יהלא םע ופםאנ םימע״יבידנ :ושךןר אםכ לע

 ״ י ■ י :הלענ דאמ ץרא ינגמ םיהלאל יב ־ . . :
 לכ)חרק ןופ םױ> יך וצ גנאזיג ביולא ,רומןן? הרק ינבל חצנמל
 ;י ענײא דנאה •ד טיג)גאלק-ךןאס מקאמ רעקלע? עלא(םימעך ־ ־"1 ־
 ןאד ליײב (״ים״ליי קייים יםייא) קךיךן) ןעסילץ יןופ ןע^ײצ םוצ (עייחנא
 טעוגטאג נוא (תדהחאנש ןירעװ לםב טעײ) טאך ״ץיא עלא ןעניד ײז ץלעו.ן
 תױץו^ יןךוד ןילאק טוט (ועיךךג״טלעוו עצנאג ד ףיוא גינעק,רעך ןײ1
 ריא םאוו (״יםש םימנ ראפ)גנאזי; ןופ* עןקטקא טימ קשייקורם גוא
 ײז.ףױלע,׳ה יץיא ףיוא גינעק טלעוןי ןופ ךײרגיעקדיןא טמע.ן
 ״גטלראפ זיא רע נוא רטכהעל רעד זיא טאג זא ןענעקךך ןאד ץלעןן*
 רעך זיא רע נוא ץזענעמ )'פ םיזעעס עלא ףיוא טקוק רע ליױג
 גימי ניג ןיפ)רעקלע$ י1 (ר^דע״ טלעלו עצנאגי יל רעביא גילעק.רע^יהג
 רעןנואײ1־־קםעו;םגל^וריףיוא קטלאההמךלן?קז$וק ןילעןנ םאך
 (ןירים רנ םעװ) ןנאןצאנ נוא (םימואלו)טנא5 רעז;וא •ועןקןוא ן?אם נינעט
 ןופ טײקגילײהד ןנעקרעןלעוגייזשאד ״דגולכ״גנאנ רעזןוא רעןןניא
 רעד;װ.טעוג רך (רחקעןילעווע^העניעא עךיא ץא ץיג נוא הךות ,רעד

 רעםיווו • *



 זק י .דפוש:תג?יןלת רדם
 םגד(םיל־׳ײי זיײ״י י״י) טןאקןרע״ ע^ילאפ רעמוא קליױן רעקיוא

 םען ,קייב םיוא ײ;םאן ןופ׳ריא רע טעו; ,טםיון טעעי זיא יז
 ייאםאי) רנןײז ט?יל רע םאון (ײ בקענ ןופ ץלאז״קיןעגידךיוו םיורג.
 קןיוטזעי? יןיוזד זיא עקקםע^א;(העירסב םיהלאיה^ע) .(׳שדקםה תיב רעד
 ,רןושי ןופ עמיטק יד טיןנ טןיוליג טרעו;טא^ג;ולאע> םען יןןוד
 טעוו טלעו;עצנאני ך םאון הןול? ין ןעמעג ןא טעון ה׳־ב טאג המוילב
 םיסנ טימ הגהנה עבילרעדנואװ ןייא ןעריפ טעוו.נוא ,ןענעקרע םיא
 ״טגגיז טאג״ועי טנניז (ורמז) ״רעןןואװ רעןיא רעדנואוו,תואל?נן
 טעו;'רעםאו; תואלפנן םייםנ יךףיוא טגנין גינעק.רעזנוא וצטגיקז
 זיא טלעו; רעצןאג רען׳ ןופ גינעק רען קידי (יןלמיי>>♦ ןא§ ךײא טימ
 יןלמ)^טײקםיורל ןײז קנעקרע רע;יא ןופ ידיל יעגולקא טג;יז. ״טאג
 ףיוא טצעזיג יןיז טאה טא;;רעקלעפ רעןיא טךינעך טאיג (םיהלא
 (םימע יביד;) ♦הגדנה עניקךאליוה ןיייא ןעןיפ וצי לוטגןי קגילײה ץי;
 םילשתן ץיק.טלעמאזךען יץז קבאוךהעקלעפ ליפ ןופ יטײל לעךיא ך
 םוצ רענאטךעט׳נוא ןמיךם ץיז וצ יןיז ףױא ןײז לבקןן נוא רך;מ יץן
 ןופ טאג םעד יןופ קץאפ ך יוו טנינעךעפ ןירעוו ײז ״גיקק״ טלעװ
 טנעקרע טאוך םאו;רעןסרע רעד ןיעוץג זיא ים-ייבא) רע םאװ ׳םךךבא
 קלמאיתע? ךיז ץלעװ םא^ יצ (םיהלאל ינ> .למיה ןום טאג םעד
 ןיציןעאבײז.םאו;עג;נקקי עלא ,רמולן ,טלעװ רען ןופ רעצישעב עלא
 טיז? ןעצישאב ײז םאו; םךילס! םיקידציעלאנוא ׳טלאמ רעײז טימ
 םהךבא ןופרעךךיק ך נוא טא; ןאן טעװ יסדלע; דאטי ׳תוכז רעייז
 לאךקןךץצעשינוא טא;ןעןיולןילעוו עלא ׳קןיוהךע' רעײז ןיךעו;

 •ןא גינײא. ץפ קיןאפ םעאג קנײז ין סאװ

 # קךןת ףיוא ןעס ףךאך ,תובךך ף ןעךאז וצ ןא טפיוה עקוה לעב רעןקוו
 ־ י י גאן

 ז* ח?רם יך ײ3 וניבא בקעי.יצ ןעןיװעג ף ׳הפױי ננאשנ? רעך לויןן(א םטלא
 ניא דךעךך ףי1א טײמצ* י? םאוו ,םלוס ןום טרא םעך ןיא טהור הניכמ׳
 רעל נוא .לע^יה סוצ טןײרן ן*י9?י ןײן אוה ןור^ אךוב רעך טאה ,טךךמה תי3

 .תשיןקת יך נוא תוכךב ף ןיקךאה ץיא גוא תונזות יד ץ

 ונשךק רשא םךועה דןלמ וניהלא ץ התא
 ורפוש לוק ןןיומשלונו?)ו;תו?מב
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 י התא
 ונעיגהו

< • * ▼ 

 העיקת העורת םידבש העיקת
 העיקת העורת םירבש העיקת
 העיקת העורת םירבש העיקת

 ןוםטאגנואטאןןיימריךרא§ טניליװאג ןךלאזם?,ןוצ}\די
 הפיקה העתזו םיךבפי הפיקזןו קזאלב םאך ןתעטלפ ענײמ יי
 ןיחלא ןדעוו׳ םעך ןום לאז םע ,ןפזאלבי? טצפ״י ןעבאה רימםאון
 טימיןאט טםלאזנוא,טצעזי^ םעך.רעביאזיא םאװ ףאלמ םעךדןךת

 ♦ םי2?סרה'לעב וטםיב טביולי? / ןילה םױ םפך ןיא יםעטט זןא

 העיקת םירבש העיקת
 . העיקת םידבש העיקת

 . ־ , ״דעיקת םירבש .העיקת
 ןום טאן מא טאןו ןײמ ריך ראפ טגיליװאב ןיױ לאזם? ,ןוצך ידי
 רימ םאון הפיקתו םירבזע הפיקזו קזאלב םאך ןיךעטלע ענײמ ׳ י
 טםלאז נוא ןוצךל קמענ'ןא םאך וטםלאזי׳ןעזאלבד"טצעי״ קבאה
 טביולד ׳יהא; טיגא זנוא ןיבע^ נוא זניוא רעביא ןיבא־ל תונמזלר

 • םימסלך לעב וםםיב

 העיקת העודת העיקת
 העיקת העורת העיקת.

 ■ הלודנ העיקת העודה העיקת י ׳ '
 נוא טאג רעזנוא ריך ראפ טגילױואב ןיױ ׳לאז ם? ,ןוצך יהל ןכבו
 ןופ ףיוא קײג יךםיכאלמ יך םאך ,ןדעטלגג ערעזנוא ןופ טאג ■"'
 העלקסןופנוא ,העיקת הפורת םיךבופ הפיקת ןופ ק״זאלב רםװפ םעך
 ןײך ריא? קמיק ןילאז הןיקת ה?ורח הפיקנר ןום נוא ,הפיקת םתבע

 ,׳טוו/וו חמוס ,

 *רוברעך שאןו ,ןךנ^על םעך ףי1א ץי1א זםדם שאה םאך ״ םיו* ײב טייםזי ח*כ ארוב
 .ק׳הור נידקי^ ןיזןךאך זעוו ח׳ב מא ם׳ךלםה תיב ק99י.ע £עד ףיוא קףןען

 רפוש תעיקח רדם
 ינ׳מזל ינײדש םלוער ךל9 ינייללא :

 ♦ הזהןמזל



 ודק רפרש תעןרת דדס -
 ןיבען ראפ ארצ קלעיפע ריפ זמא ראפ םטוג ןילאז נוא דוככה א?כ

 י ד ׳•• ןןיזן ,דץז עךעזגוא רא;
 ...: ♦ עןיטש עןיוהא טיט ןןח רעך טןאן לןאנז רען ...

 :ןוכלהל דןינפ רואבג ײ ,העורת יעךױ םעה ירזעא
 .:יומורי דןתקדצבו ׳םױה לבי ןוליגי.דןמשב

 , :וננרק םורת דןנוצרבו ,התא ומוע תךאפת יכ
 ; יבו ױשא :הלם דןוללהי דוע ׳ דןתיב יבשױי ירשא

 םינזוכ תכרנ ראפ הנחת
 - ן • . ־ ז • :

 ♦הזך ןיגאן יצ ןא טןײ? ןןוכ דן זא ןנעןח ן^ינ םינל1כ יל ןעװ ןעמ טגאז ה;חזמ ױ

 א. .'. ;וניתובא יהלאו וניהלא
 ,'צקעױ קחצי.םזדרבא ןירעטלע עךעזנוא ןופ זפאג רעך ,טאן רעזנוא
 םינחכ יעניד ןרהא יןופ רעבניןר יך ,דןיןךבןרהא ינב הנה '־'!
 ,לאךזעןי קלאפיןײך.ןיעטנען וצ דנעה ך ןע^ײידוןױא טצעי ןילעװ
 טםאה ודםאװהןךכ יך ןיעגאןךילעון נוא ,ןעצראה ןעצנאג,ןיטימ
 קלא£ ןײד חעטנען יױףעלאז ,הכךן רעך טין? יםאך ,ןיז?אביג ײז
 ןוםטעביג יך םענראפ ע״שבר ,ןענעכוד ךיז ןילעטזע ײז ןעװ לאךשי.
 ןעלאז ׳םענואי/לאר&ױ קלאם יןײד ןישטנעבי יםאװ ,םינהיכ״יך
 נוא ןאהןייימ טימ ךיא ךױא נוא ,ןמאזוצ ןעךױי עלא ןיךעװ טשטנעביג
 עלופ ןײד ןום הקנךפעטיג נוא ,ןייבעל טוגא וצ ,ײז ןעשייווצ רעךניןל
 ר^ן א וצ ןעמוקנא ןעםראךטינ ןעלאזרימ זא ,דנאה עטזנלעביג
 ,רעךניןרםךניק נוא דעךניק ןעייאוך וצ ןייז הכוז ןעלאז רימ נואי ] םיד(
 .ןמיביםעלאיןום ןעטיף ונוא טםלאז נוא ,עגיטכךאפ םטאג דנוא עטוג
 דעך טםלאווד ,םעטכעלש ןײק ןאט ןענעק.טינ זנוא לאז אנו״ש ןייק
 קטלאהיןענעק ןעלאזרימ יזא - זנוא וצ סינפי ןעכילטעג קיך יןעטכײ?

 ,ריךןיגעג/קגינעפש רעךימ טינ ןעלאז רימנוא ״דךות עגילײה ״ןײך
 ;ץבעל טונ א טימ ־׳ םעט־ס סעלא טימ ןישטנעב זנוא טקלאז נוא
 וד יןעװ ,ץך םינפ אישױ קא טקלאז נוא ,הםנרפ ןופ ,ךנוזיג ןופ
 םאװ)ןךבד ןרהא ןופ יתוכ;םעך יןאמרעך ,ןטפשט וצ זנוא טםמוק
 ,רעךניקעניך טימ (םולשףךוךןבולשיבהואןייא,ןיזעװיגהאיךן



 םינהב תכרב ראם הנחתא 216
 לאז םמ ,טײקגיהת נוא ,הולש נוא םולוע ןי?עג זנוא םהלאז וד נוא
 ןע.לאזדימ נוא',ןעגנוניואװ פ־ןעמוא ןיא קעךזמ ןײק ןעמוקטינ הלילך
 ןדנאג ןיטינ? ,ליפעג ןיךהאוו ןײא טין? טא^ רעןיל ןעניך דך ןענעק
 דית;לא ןײא׳ ראפ טםאפ םע ימ ,הךה^בו הועודקך ןעצךאה
 ' י .וד'ױוי דחודי י י ■ • .: ׳ *

 ♦ םיבוט םײחיה בותכו יןאנ הנחה
 • •־ > ו 1 י • *־ ו : •

 .ח;חןו יך ןעןה טנאז ,םןיתק בותכי טלאס ןזח רע־ן זא ,ף^מ יג כ׳וױ ח״ר םוא

 רעך ןײד זינוא ןאסךעך, ,גינעק דעןנוא'נוא רעטאם רעמואוניבא
 ןופ דנעלךאפ נוא ,ןעךא^ ןײך רעטײװךעך נוא ,טיךימיראב * יי
 הםגמינואי״םענעקנײםיגנוא ,רעגנוהנוא״דרפוווענוא,דראמ,זנוא
 עלא נוא ,ןדײ.דקנארןל עלא נוא ,ועינעגעגאב עזײין ע^א נוא
 עםםיזםוא) םנח תאנ־ש נוא ,תתזג עזיך עלאי נוא ,ןעגןולנכױרטק

 .רעטא^רעגילײההיך ןעניך םאװיעלא יך ןופ נוא ,ז$וא ןופ (םפאשרנײפ

 ♦ םינהכ-תכךב - ;•י-
 ײ
 זו

 .שאך קמ טןאן ,״זןךמ^ױ, טךאװ שאך טגאן ןזק רעך ןעך

 • ענײד.קניי1 תומאזב ענײמ נוא ע;.ײך ןך ךד .,םלוע ל^ ונובך
 תומולס פלײמ עלא זא ,טא^ ריך ראפ ןיליװ רעךןיךלאז ם$
 ךיז טאה םעײס < ןעטוג וצ לארשן לכן זמא ףיוא ןעטײלע? קלאז
 עךעךנא ײס,עךעךנא'ףױא ײס ,יטסבלעז ךך ףיוא טמולןךעגךיס
 יױ'ןעלאן טטוציןעטײךעב ײז ביוא ׳',ריס ףיוא טסולסע^'ךיז ןיײאה
 ײז בױא נוא ,קיךצה ףםױ ןום תומולס ך איך ױזא קךעוו'ם;וקס
 רעסאוו ד יװ.יוזא ־ ןלײמ ײז.יטםלאז יגװרעםען םיוא קיא״ןיבױריז
 םיךמ וצטלײקעגטסא׳ך וד ימ יװא נוא ',ונסד ה$מ ךךוד הךמ ןום
 ןופירעסאוויך טולײסעג טקאה וד ימ נוא ,טײקניטכיצנוא עךיא ןופ
 ךלמ והגלןוד נוא ,ץטעךק עניין ןום ןקענ נוא ,ע^יילאי ךךת וחךל
 ןופ הללק ך טךעקךאם טקאה וד יװ ױזא נוא ,קנײךק יןײז ןום הךוה;
 עךעזנוא 'עלא ןירעקךןאס וטןלאז יוזא ,הבךב קיא וצ עוקך׳ל םפלב
 ניא ןיעטיס זמא טםלאז נוא ,יקזמונ וצ לאךשי.לכ קם נוא תומולס

 .ן8א ,קזלינא? :י"'
 דאי



 םינהכ תברב
 וינפ ײ ראי

 11 ןין , ••7
 *)״•״ \ • | * - ףנחיו זןילא

 םעל לאקא ףא; ןעק ט?אן יוזע .ךןדך. טךאמ םאן םנאן ןןס דען ןנףן
 .טגאזי;־עױק טאה׳ק םאװ ״םלוע ל^ונזב>

 :םורע ־ל ם&־ױ ,ףילא ױנפ ײ אעי.
 י .שאך ןעז? טגאז ,׳שולקי׳טךאװ םאך טגאז ןןס רעך קןן

 רא8 ןיליוו יוען ןײז לאז םע ,יתובא יתלאג ירלא ײ זןינקלן? ןוצן י,די
 ןאט טםלאז ח זא ,ןיךעטל? ענײמ יןום טאן נוא ״ טאג ץיס רך * *
 >ינײד ןייפ טײןרנילײה ך ןענעוו (םינהכ חנרב םעד וגוא רעביא ןעקיייו םױא)
 רעךרעןיא טײרפןעךאע זיא םאוו טײןלןיוךנ סאך ןינעט נוא ״םךקוך
 נוא ק?יטכע9 ץתיוינ ץך ןופ טײהנײך יך ןעליוו םוא ״ טלעןן
 נוא ייגוצ ד יןדײ טיובע? ףיוא טךעוך םאון ,קוןאנ קגיטכרא?
 תנךכ ןופ םיק.וספ ך ןיפ םיורא ןיגץיג ײז םאון ,תויתוא גיענאװצ
 קרא ןיפ ליומ ך'ןופ ץךאוועג טגאזעג זיא הכךב ך םאוך ,םינךב
 טנעהאנ ןייז טסלאז וד זא ,קלאפענילייה ןײדץגעגירעךניקענײז טימ
 טעןיןןײמ ןעוקעקא? טהלאזינוא ״רך וצ ןי?ח וט ךיא קװ רימ וצ
 ײךקינ ך טרעהינ טםאה ח ימ יוזא ,קטײצ עלא ןיא ײרשעג ץימ נוא
 דניזעגזיוה ץינאג ץימ טימ קבענ רימ טסךאז ח נוא ,וניבא בקעיןופ
 ,רםיהטימ ^םוצקצב טינ ,טײקקײרכ טימהקנךפ נוא זײ^ק רעזנוא
 .דנאה עמײבכ ץיד ןופ ,רעצ טימ טינ.נוא ״ תוךג טימ ״ רוסיא טימיטינ.
 קךיילקוצנא רעדײלק נוא ,ןיםע וצ טיולן ןעבעגע? טקאה ח ױ.ו יוזא
 ,דסח גוא ןודטימ יטבילען ןיכאמ זניאיטקלאז נוא ,יוניבא בקעז יצ
 ןאז? טקלא;נוא ,ןיגיוא םגימײל ןיא גוא ןיקוא ענײך ןיא םימםבינוא
 רימ טקךאז נוא ,ןימיג וציןיןײצ נוא םיםנ נוא רעךנואװ רימ טימ
 דנאטקךאפןףאה ןײמ ץא בינ נוא ״ןיגעןו ענײמ עלאןיא ןעקילגא?
 הךותרעיך ןופדײר ך ץיג וצ םךקמ .ץז ץנילק וצ נוא ןײמשראפ'וצ
 לאז ־זץא ,ןירעלעפ.ןופ ץיז לצמ ךימ טסלאז ח נוא ,תחום עךיא טימ
 קקנאדינ ענײמ גינײר נוא ,הךוח רעך ןייא ןײז העוט טינ םולשו םח יןימ
 ץרהיאי עץימ ןיךעעײל רעך טסלאז ח נוא ,קנך יוצ רך ץךארי ץימ נוא
 ליפ טימ ׳ןיבעל טימ ״ץמוג םעלא מימ רעךניק נוא ןאמ ץימ טימ
 '.ק״י .־־׳ : ££ ״דיר״ינואטײןכךאטש



 םינהכ תכרב • 218
 .׳םולןק.טראוו םעך ט^ידנע ןזס רען קוו ,םי;קכ תןך? ךאן קק טגאן הןזרת ף
 ,לגײה ןיא טהת םאװ טאג רעקךאטק ,הךובןב קוק םורןןב רדא

 רעטיול זיא ןעקאנ ןײד נוא וד ,םולק דןמקן םולק התא
 הכרבו םיװ ל#ךזח חיב דןובע לן לעו וגילנן םישנךש ןועך תי ,םולןןי
 לן נוא זןוא .םןלאז ת ,ןעךימ ןיך ץי1 לאז םע ׳םול^
 זנוא ײב לאזםע ינוא ,הםנ־ךפ נוא דנוקג ,םדןךחוכיךא ץןעג לאךזץן
 1, י .ןו?א',םולן> רעםיול ץי1

 ׳. ׳■"; ♦הנזעה זעארל םיבוט םיתנמ
 ך ץא חוטב נוא ׳ ךעלײרם- םײהא ץיג ןען? לאז קנוןאד םעך יךאר
 רא9 ןעי9נוא ׳י50 ץ^קט םעץ רע זא ,תײשה ןופ םידקח ,
 םוי םעךץא ןבק לבמ נוא ,ראי ץנאגא וליפא גךנעלײא לוזני ןופ ןיײג טף
 ,טסאלוצ םיא זיא תולפת םםאג םאךןהעזפיוא טי; לאזםעידן ,ןךןך
 ףךאך׳מ נוא ,ץי־ט ףיוא שודיק.ןיכאמ ןען§ ףךאך הדוען רעך ךאפ
 ןאי טיןי רעיא ךיז ףךאד׳מ ,טײקביליך.? טין? הךועם יך ןיםע
 ןיםעומק רא? םי;נוא י,ןעקנירט הקשמ לי§ טי; ,טאז׳ ץנאג זיב ץםנן
 ׳סטאן יןעךעע ןאןע;$א טי;ילאז סע ךיו ,דיך.עטםופ ■ ןיא ךין
 ץא טי7 ך םאד .ןעקנײדעג ףךאד׳ןן ,ק;אדעג ןופ טײקקטכךאן

 •הלפה גוא הבושח ץא יןײז וצ קםוערנןייט ד$ןײג י

 ♦ יןילשנר דךס ־
 טגאן קם נוא זץיט *5 מ ועם טײג החנמ דןאן הנציה שאר גא? ןיטשרע םעך

 ,גאט ןךעדנא םעךקימ טײג תב$ םוא טלאפיגםע ןעװ נוא .םאך

 ,ותלודנתיראזעלעשפ לע רבועו ןוע אשונףומכ לא ימ
 ונמחרי כושי :או.ד דםח ץפח יכ יופא דעל קיזחח אל
 :םתאםח ל^ ם; תולוצמב יןילשתן ,וניתונוע שובכן
 : - * זתת * י ׳ #

 } . . - - . ע םײם ירבע .
 םאוו .,וד יװ ניךענג נוא גיטכעמ ױזא זיא רעװ ,דןומכ לא ימ
 אוצ ןעכעךב ראם םאך רעטנורא טמענ נוא דנך יך טעהײנןךעפ
 ןױעו)ןיםיורגןיןל ןאזךעפ םענענײארעײזןופ יןיכאמםאוועמורןיך
 עךאנגלױורעןעך ,ןיראצ ןיךניווע טינ טלאהרע ,(ןײל?רי>ןישואהײס
 ןיסעךפ קיא טעך רע ,ןעמךאבךע רעךיװזקא טעוו רע(בוזעץ .ןהא^



 יק ךילשת רדם
 תעבז^; רשא ,םהךבאל דסוך בקעיל תמא ץתת
 בחרמב יננע ׳הץתאךק רצמה ןמ :םךק ימימ וניתובאל
 ,ירוועב יל יל :םךא יל השעל המ ,אךיא אל יל ײ :הל
 :םךאב חוטבמ / ײב תוםחל ביוט :יאנוישב הארא ינאנ

 :םיבידנב חוטבמ ׳ךב תוםחל בוט
 ייל ודוה :הלהת הואני םיךשלל ׳ךב םןךיךצוננר
 ,שךוך ריש ול תיש :ול תמז רושנ? לבנב ׳ רונכב
 תשעמ לכו ״י; רבך רשי יכ :העורתב ןננוביטיה
 ןץראה האלמ ײ דסח / טפשמו ההךצ בהא :הנומאב
 1 יז ד ■יי ▼ : י דד י׳ •/ / : • 1 י י : *• * •••: י׳

 ט׳ ס י י ם ירנז
 ןוםםענעןןימ יד ןי>* ןיםראװ מא ,ןע^ערבךעם עךעזמאסינאם רענעלק)
 םעד ןיגעוו ״טײה־ואוו יך'ןי?עג זנוא טםלאזית (ןסת)' .דנין עלא םנ
 ןופ״תוכז םעד ןיגעוו ׳ןעזיוו זנוא וטםילאז עדאנג ,בקעי ןופתוכן
 דןאנ ןירעטלע.עךעזנוא אוצ ןיעךאווזעעג ״טםאה יאוד יװ ,םךךבא
 באה ךיא יןעו)הטיואנ ןיא (־וצמה ןמ> .(קחציי תדיקע ײנ) ןי^ײצךאפ
 טלעטז^עג קעו;א ימא טרעפטנעיג רימ רע טאה ,טאג וצ ןעםורע״ג
 ,ךייאקערזע ,ףלי׳ל וצ רימ זיא טאג ןעוו (יל ײ) .טיקכילמעווןלעב ןיא
 ,ףליה וצירימ זיא טאג ןעוו (יל ײ; ? ןאט רעון רימ ןעק יםאװ ;טינ׳ רימ
 (ת־וםסל ב־וט) .ד;ײפ ע;ײמ ןוםגנאתעטקא םעךןעהעז,ןיוועךיא לעװ
 םינךיםםאה יע וײא קײ)מאג יב יןעציטיזע אוצ ךיז רעםעצ זיא םע

 בוט) .ןישנעמ ןום החטבד יך ףיוא י ןיפאה וצ רעךייאו (ןיכאדםשרעם
 וצךד יון ',טא^ ףיוא״ןעצ־סיזע וצ ךיז ״רעםעב זיא םע (תוםךל

 .ןיטםרים ףיוא ןעיורטרעפ י.
 ןעךים םאון יך וצ ,טאג יטים ךין טײך^ נוא טגנין םיקיךצ ריא ןננר
 (ודוה) .טאג קביול וצ טפאפ ,געװ עקטךא$טכער ןיא ךיז ;״
 ,ןעגנאלק ןהעצ ןום עםךאה א ףיואי״לעךיפ רעךי ףיוא טאג טביול
 ,רעךיל־בי־ול םיא ראם טגנין (ול תיזע) .טייקראבקנאד םיא וצ טגניז
 םעטאג ןעך (רצ>;יכ) .טפאישלעזיג רעכילךנײךפ טי£? ךילךעך טליפוע
 נוא״ ךילג חא (םראװ ןײז ךריד ץו־אםנזב ״ױא םאװ פלנ׳װ יד ױא םאד) מךאיװ
 זיא טךאװ ןײן ךךוד ןעםאשעיז זיא םאװ קרעװ יל נוא ,גיטראםטכעך
 טא;(בתוא) .ןךעךיטךעטןעוצ טינ לאמ ןייק ילא) םע ,טלעטןלנ ט?נעם
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 דגכ סנוכ :םאבצ לכ ױפ חודבו ,ושענ םימש ײ ד^דב
 ״ץףאהלכ ײמואריי:תומוהתתורצואב ןתונ .םדדימ

 הוצ אוה /יהױ רמא אוה יכ :לבת יבשוי לכ וריגײנממ
 תצע :םימע תובשחמ אינה .םךנ תצע ריפהײ :דמעױ
 יוגהירשא :רודו רודל ובל תובשחמ )דמעת םלועליײ

 שםײם ירבע
 נוא ,םי־שע;מ עטוג ןעוט םאװ יך וצ שעטוג ןעןיולעב וצ .ךרךצ טביל
 רע ט?ארטש םחאמ רדנ ,ךקעךברעפ יך טימ ךךןנעכעך׳טפשמ ןא^
 רפ טלאה י,טלעוו ך לופ זיא עךאנג םעטאג ליףו ׳ ו ךיג יוזאי טין ײן
 ךךודחבד?) 'יןאט הבװעצר ײז ןילעװ טעייליפ ףאךטש םעךבא
 ןיפאזעאב טפאשךעה עךעײז עלא טימ ןעלמיה יך ןעקיזטראװ םעטאכ
 ,םי.ןופ רעםאוו יך רעיומא יװ ףיוא טליימאז רע (סנוכ)' .ןיךאװעג
 ך רעטךע־םגנולמאזרעפ ןיא ןײא טרא?ש רע ,(ףי• ײי ת>ירק ײנ יײ)
 עצנאגיךטאג ראפ טעטכךים םע(ואךײ)♦יןיטנורגבא ך ןופרעםאװ
 •־ךןעךחכ) .טלעך רעךי ןום רעציזען עלא ןיךעטיצ םיא ראם ,דךפ
 טאה רפ ,ןעךאוועג זיא סע נוא (תימ׳אינ יסי תששנ) ט^אזיג רונ טאך
 יד ןעצײלםראפ וצ דמאז םעד ןיטערט רעבירא םינ ןילאז םי ןום רעםאװ יר)ןעלהאםעב

 רעציןען עלא ךיז טעטכךיפ םורך ,ןײטש ןעבילבע^ יוזא זיא (טליײ
 טעוו ריא ןעװ ליױו ,עטאביג ענײזיןיטעךט וצ רעביא טלעך רעך ןי,ם
 ךיוא לאז םן ןופ רעםאװ יך זא טניךרארא§ רע טאה ,ןיטעךט רעןרא
 ןיצײלםךאפ וצ דמאז םעך רעןייךא נואי ,טךאוו ןײז ןיטעךט רעןיא
 רעךףיוא תא הןדגישה ןײז םאוויםעך ךךוד נוא (ריןך ײ) .טעיטש ליפ
 טעטכיתאמ נוא רע(ילעפ ך ןופ הטאך םעךרןן טרעטשוצ ,טלעװ
 רעך יםאוו תילכה םיעך ןיךעטש ןיליון ײץ.סאןו ןעןךנאךינ עךעײז
 ףיוא טבײלב רעןא הטאך םעטאג (ײ תצעו .טמיטשעב״טאה רפניװע
 םישעמיאיך ךא;רוד ירעךע^ןיא ןאטיןו טךעװ ןעקנאךיג עניך׳גיוש
 םיוא טאה םאװ קלאפ םאך זיא להאוו םורך (ײךשא)♦(ארודםךןופ

 ספלא השעם , ,
 רעך ןעלערך עליי ״<תהא תוגימ יםוםז טלעמ ױ זא , זיו? חזןאר [ייז לשמל (א
 כ־יא .חךומ רעך ןום מײקגיזמיל יד קהען םע.ױן ,תםא םוצ ןע$וק לאז • ׳ -
 טײזןזע םאד/רחבנח םע״ןכײ! לאך^׳י.יד זא ףוס ןוס רעטרעיו יל 1יא ןעקניװעננזן ,זיא

 םום>א ןןן ניוו^' םלוע לז? ונןבך ןײב *ת־לעל םיךלאי אךב. תיזןאך^ ת#עם
 יוגע



 איק ךילשת;.רדם ,
 טיבד םימשמ' :ול .דלחנל רחב ם?ח חיחלא ײ רשא
 לא׳/חיגשהותבשןוכממ :םדאה ינ? לבתאחאךי׳ײ
 לכ לא ןיבמה / םבל דח! דצויח :ץראה יבשי לן
 לצני.אל רובג /לדד בךב עשונ ךלמח ןיא : םהישעמ

 :טלמי אל וליוד בורבו ,חי^שתל םמד רקש :הב בךב
 *•ײמ ירגן

 הגה

 דבללאךזעץד ךלןרילג ןנ־״ז רעמ ךאננוא ,טאגןענידוצטלואוח?
 טאה ,טא^ןענידאוצטלהאװרעםױא ןעבאה ןירעטלע ע־ױהךםאו)
 (הלוגם םע)םיא וצ ןײז ,בךע ןײז ריפ טלהאװרעםיוא ךױיא ייזטאג
 ףױא טהעזרע ,טאג טן־כילב לעמיה ןופ (םימזעםי .'״רצוא רעטבילעגא״
 ןוכממ) .(טניײאראם םאה •״ סאײ נ/אנ־ריפאנ יד זיא םאד) רעדניק״ןישנעמ עלא
 טין (חגהנח עבילריטאנרעביא יי זיא סאד)גנונהאװ ןי$ניךבױ?א ןײ1 ןים (יותב^
 .דרע יד ן* רעגדאװעינ עלא ףױא החג^ה םיורג טימ גנוטקא ר$
 רעך /דעצךעיד עךעײז עלא ןעםאשעב. טאה םאוו רעדװרצוים)
 ןיפאזעעב טאהרעיװױזא נוא ,םישעה ערעײז עלא ךױא טייטשךאפ
 םךא ןיאיחבב ןיבעגיג טאה רע> .',עלײװ ׳ןײא .ןיא רעצךעה י עלא
 /טלעך עצנאגא קרעוג ןיךױבעג םיא ןופ לאז םע ץראה ם׳ןושאךה
 םלטינקילב ןעגיוא ןײא ןיא םיישעמ עךעײזעלא ךךוד רע טקילי)יוזא
 הח^שה עלילךיטאנ רעביא יד ןופ נוא (ךלמה ןיא) . (״״״ חריקםנ ןירקסנ
 עגיטיכראם-םטא^ יד טיזלראפ םאןן ה$שמ עכילרעךןואװ יך ךין טיצ
 טיניילילאן רעםאװ .נוא ירעײפ ןוםהטסלט חי. ׳ןיזײב.םעלא ןום
 טרעך גינעקא זא ;טלעון רעךןיא לאמיטפא ןעהעז רימ יוו ,ןעגיז
 טךעך רלעהא ךיוא חוב;) ,ע;מךא עםיורנ ןייז.ךךוד ןעפלאהעג טך
 ,(יתשלשה תילנ ןו* עיראםםיה איי איויי)טםארק עפיורג ךךוד טטעךיל טינ
 ןײ1 שלאפ זיא דךעפ רעך םאוו דארג זיא ילאמיא נוא (םוםהךךשי)
 יופ עםכישעג יד יײ)ףליהןײ} עךאךג זיא םאך (יקליײ ןײי ןי״נ םיא םרים רע)טליןו
 טקאמ םױרג ןײ_ז טי9 םאװ (םפלא חפד׳פ חחנמ ןברק רודם עהעז ,לאנברנא

 ~ - םפלא חשעס . . .־
 רעלעי ןיא ןי?ם ארוב רען זיא ,םעך וצ ןיסךאך ,םךעיןד ם? ךיוא ןעןו נוא ,ױנם׳
 לןא;> •יםעםךאןו ענעךײקיךע? ךךוד ,רוד ךאוי# טינ הזןום ןיםאם ךך ניא ןיםאך ריז?
 ךךוד לאקאי .חוד יםעך ןים םי£נ?מ יך ןעקנאדינ.יך נוא .נןונעשאך ןיא ןעךעןןוצ
 ךד טײךקןיךאק םא\ו ןיקלאוו ןירע??}י?א ןעךזניק יך ךך טםור םאן ןעיןךאה קךי ןוס ־



 יןילשת דדס
 תוממ ליצדל ־ :ודםחל םילסימל ,ויארי לא ל ז%'ידנה
 וננגמו ונר$ *ייל חתכח ונ^פ; :בנ?ךב םתויהלו ׳ םשפ;
 יחי :ונח^ב ושךק. םשב יכ־ / ונכל חמ^י וב׳ י? :אוח

 י :ךלי ונלחי רשאכ ׳ וניל^ ײ יקםה
 5 םאך ןמ? שגאז םנךגיןאן

 ץךאח האלמיכ/יזעךק רה לכ^ ותיחשי אלו ועךי אל
 :םיםבמ ם;ל םימ? תא הנה

 :ירוע אבי ץאמ ,םירה,ך לא יניע אשא תולעמל ךי^
 םיקידצ חךואן :ץראו םלמש ח^וע ,ײ םעמ ירזע • '׳•
 יןל׳ י
 ה;ה

 ל־״ונ םלא זיא סאל (ה.הי .רעטײך קו קז^ע׳ל קנפק״ ו&ך טלאון
 םאע יל וצ ,םיא ראפ קט?ךיפ םאור ־ך ־ ףױא (םקגב)גיוא םעטאן
 וצ נוא ׳טױט ןום ײג ןיטעך אוצ (ליצהלי .קךאנג ץיז ףױא ןעםאה
 נוא טךאװ םהך (ונזעםנ) .טײצ רע;נוה ץא ןיבעל רעיין.ןיטלאהךץ
 נוא ףלי,ך רעזנוא זיא׳רגן רונ קך ,טא;וצ רונ עלעז רעונוא טפאה
 ןףאהרעזןואךיז טײרפ םיא טימ רונ (1ב י?) .רע^יזעע^ רעזנוא

 לא; םע(יהל) .ןעמא; קאײה םעץיג ןז$ ךין חפכיתע? רימ קוו
 .ריל ןופ ןיטךאװרע רין? ױ.ו זקא רע^יא ,טא^עךאנ? ץך ןיױ

 נוא ןא^ ןיךאןע טינ ןילעוו (ןי״נעם *•נילי׳ ניא תײר תייח יי)ײן ,וער;
 זיא)גךאב יקןילײס קצנא; ןײה ףױא ןעןךאלרפ^ טינ׳ ןעלעװ
 ןענעקךענא טיז? דך? יל ןדפזן לום (ףי• ל* ףים)'טעװ םע ןעךגלאי״י

 .םי.םעך טןרעךא? רע$אװ םאך ךן אז ,טאג

 סילוו ח**מ
 טא}ײ3 טםי<9?יא3 מ<י םאון זױלכה רזך רעךוי ,ןעמאךןא^לעןניה ןעםיעןדי ן׳םיױי
 ריןנ יו.ו < הןייר? 3י1ה;ןי ןום אוה ךור? ףיוא ץרודילאםא נוא ייל׳ר תויצ ערעלגא
 ףום ל? ף׳ם יןי ׳עלקףױ לךגתיי ןףאן ,לעםיהי ןיזןועדי* ן׳םיוא ןײ יד ןעקר?
 ןײ1 ןערען)טעלײזורעמ גיא טםױרקן.טעןו רעךע;.•ןיזי טךיםא* סאןן םעלזי ללכ? זיא
 ר? םאײ טלעןן רעך ןיא ,ןעטאן רעםיורן ױא' י,(נמקױד רעךא טײקײךםז רוד
 דןא? טריםעג נוא ןעשאזןיעב ריא טאה ,טײק. טלעונ 'עםיירנ יך ןיא ץילענניך

 ףעד •!י׳לינ ןײו־' .ויא ריא ןום'עלענמל רעןןיןען רנך םאן

 ייתלפת ינאו :םױה ןוכנ דע רואו ךלוח ,הנונ רואכ
 מ^י.תמאכ ימע ,יןךןה כך? םי,ךלן$ ןוצר תן ײ
 *■ײ■ ידנ? אל



 בןר .־׳ ךילשת רדם
 זוע ׳ ױנפל רךהר דוה :לאךשל רמוש ןשיל אלו םוױ אל
 ןונח נארותקמל ,הודילםה ־ףמע יכ :ומוקמכ הוךחן
 ׳םילח ךלמ לנפ רואכ :דסח לךגו םיפא ךךא > םוחרי
 לכ לע.לודג ךלמו /יל לודנ לא יל :שוקלמ בנגכ ונוצךו
 :ןוכלהי ךינפ רואכ ײ י,העורת יעךױ םעה יךשא :םיהלא
 דךױש ןרהא ןקז ,יןקזה לע דךױ שארהלעבוטה ןמשכ

 :^ױתודמיפלע
 ♦ ךילשת וצ הנחתו עלינ א %

 ןיא קביךשענ זנוא טםאה ח ,ןיטלעוו עלא ןום רעה ,םימלועה ןובך
 ,(ה^שה שארי)גאט ןעגיטנײה ןעגילײה וצ הךות עגילײןד קיד.

 עצנאג יך ןיטפשמ וצ לוט״ש ןײד.ףיוא יטציז גאט ןעגיטנײה ןיא ןעך
 רעךא םטיג וצ ײז ןיטפשמי ,ךײך נואםורא ,עטלא נוא עגנױ ,טלעו.)
 ראפ רעךא ןיבפל םוצ',ןרילגנוא רעדא״קילגיוצ ,הלילח טכעלש
 רי?נ וא ןייםײוו רימ נוא ,םישפמ ענײז ךאנ ןירפךעי ,הלילח טרעק.
 טםאה וד םאוז ןעוויג םלי(רמ טינ ןעיאה רימ ,דניז טימ ילום ןענײן
 טגינעפשיגךעךיוו ן'י?אה רימ נוא ,הךות עגילײה ןײך ןיא טגאחאם
 ,ןיךה םױ םעך ראם ןיקאךשרפ רפיױ רימ ןעניױ םורך ,ריךקגעג
 ןעמיוק םורך ,םישפמ ערעןנוא ךאן ןיטםשמ זנוא וטםעװ טכײלים
 ודזא ״רעםאװ יוו ןירפךטי ןעסילם ,רע^אװ םוצ גאט ןפגייטנײה רימ
 זיא םאוו דסח טים ,טײקםיךאבךפ טימ ןײגאב זנוא טימךױ טםלאז
 יךןיקעװךך ןיךה םױ םוצי טניה'טםלאז נוא ,רעםאונ וצ ןפכילגע^
 םאוי ,דעז עךעזנוא ןום ז;וא ןיעגינײךוצםימסרןוםתיודמ הךשפ שלש
 עךעזמאיעלאיןישאוו םאיטםלאזנוא ,רעםאוורעעמןיא יך לום ןעניך
 שנעמ ךעךפל ײב םאוז טםהעז טאג רעגילײה ח .רעסאװ ימ ןיקעלם
 ,רעםאװ ױו ראלק רעפרעק.רעךעי טםקךעמאב ח ^ךאה ןיא זיא
 ריך ןום ךך ןפק.רעקיק. *,ןעליוה ראם י טינ ךאז ןײק ריך ןום זיא
 ױו,ןעבפלטינ שענעםעשאמ ןײק ןעק״ריך רעםיוא ,ןיטלאהאבאטיג

 ״ ס*לא השעם ■•■*.־ ־
 זיוזרעןןאע ןײג ז* ,רים ק;יסעג ין״מ ןײנ> ןיל#מ ןום סינוםדק נודמרעד(א
 ,ןירעוו ו* טרעשיײעי? ײלז *,נע? ימך טײךעב,ה^^ה #)*<ר (יעשאונ םוצ . *.׳
 ן׳הד^ ןים ק$אלקנ$ זיןי ך תןןןי״רןןז,ןיא רעטרס ליש ןךן ,ןעקנאךענ עכימףיזא

 ךו״גו*



 ךילשת.־וצ חנחת עײנא $4
 וגלעןן רעך טימ ןײגאנ ךיז פכסלאז ודהלילך ןעוו , דעסאון ןא זעיםא
 ןישנעמא ןילאצאב טםלאװ ה ןעון ,ןךה תבמ טימ עליך ענײלקא
 טלעוו יך טלאװ ,טניךראפ טאה רע יוו יןילטקניפ םישפמ ענײז ךאנ

 תךמןײךטימ ןיךה תךמ םעך םורא טםמאציײ רא^ןבאה טיןםװקןײק
 םהך ״רעםאוניםאך יםתאיןעמאצ םניןופ ןיגעךב יך ףוי ,םיטסלה
 טינ ,יםיזעעמ עטוג ערעזנוא טימטינ ,רעםאמ םוצ טגייה רימ ןעמוק
 /דאניג ןײך ףיוא ןיםאה ירימ ראנ ׳ טײקיטראפ-טכעך עךעז;נוא טימ
 ,רעםאונ םאך םי_ןיא יװלים יוזא ןענײז םאװ י״ םימחרה תךמיןײךנוא
 .ןעבאה רימ םאװ םיישעמ עוײב עךעזנוא ףיוא הךותמיךיז ןענײזרימ
 רימ םאװ ןפךאך? וצ רפײזזיא ץראה רעןנוא נואי ,ירעהא זיב ןאטיג
 עגילײה ןײךיטיהעג טינ ןעבאה רימ״ ,טניךעצרפ ליפ ריךיןעײאה
 ןיטעב רימ ,תוצמ עגילײה ענײך ןעװיג םןיקמ טיניןעבאה רימ ,הךות
 יךי זיא דנאך ןײך ןיא םאוו ,״טלעוו י רעצנאג׳ רעך ןופ רעך ריך ןופ
 ת ריך ׳ןום ןיםעב רימ /ןישנעמ פלאיןום ןיבעל רעך נוא עלעז
 ירטזע עךעזנוא עלא גוא ,דנךי עךעזנוא עלא ןיקעמ׳פא טםלאז
 רימסאװ םאך ןילאצ וצ ןײא םאוו טימיטינ ןעבאה רימ׳ןפך ,תובוח
 רעזנוא טימ ןילאצ ןיפראךאב טיןהלילזד ןילאז רימ ,ניךליוזע ןעניז
 ןופינוא״רעךניק ענײלק ערעזנוא ןיפ ןיבעל םעךטימ נוא ,ןיכעל
 ןעלאז ־וימ טאגי רעביל ןייפלעהיזנוא וטםלאיז רעטײװ נוא ןא טצעי
 ןעפאזעאכ זנוא טםלאז וד ;ןעצךאה ןעבינאג ן׳טימ ןעניך ךיך ןענעק
 זנגא ייב לאז יםפ ,זפא^ ענײד עלא ןעמיה ןעלאז רימ. ,ןזראה.טונא
 ןעךעךןא םעךטימ רענײא ןעלאז רימ ,תאנש ,ה$ק ןײק ןײ] טינ
 ,ןךעךנא םעך ףיוא רענײא ןעקנאךי;עזפוג ןימכאךז? נוא ,םעטוג ןאט
 ,ןאמ םטוג זנוא טימ טםלאז •ודיזא ,ןא טנײס ןופ ןײ1׳ טךעװ ןילזמ רימ
 ןימענ זנוא טקלא;וד ,רעצרע׳ל ענעײאךבוצ עלא ןעלייק טםלאז נוא
 ןום ראיא ,הםנר? ןופ ראיא ,דנוזעג ןופ רא;א ,ןעײעל ןופ רא;א
 ןילא;םפ ,רפךןיק עניך ןופ רעזפאפא ןעמענ וצ טינ טהלאז ת ,תסנ
 נוא ,דעךודא יןא ףיש א יוו םיטותי נוא תונמלא הלילחיןיבײלב טינ

 ־םםלאחשעם • ־ ״
 סאה רן דא טלײג רעך. סב? תולן ןיאי הןזןסגנ)חךומ יךטבײךזי .רעטיםדנ׳ןנוא
 לע_> רעםאונ קיכ םירלא תואךס ןעהעןין לאו׳נק ןײ? זוי (םלםה ןיע לע ײ ךאל?
 טלידחעל ןץמ ןרי ונ?־| 'חן?ט ,<ר?כ'חאוגן ונז ןעןועג .'ה?וז ד טאה'רעןיאונ
 קןו־בי ןײ? ןיסעןי}זיא רן יז# ,הךות יך אי;נזו לאקןהי ^םיכאלמ ליע טו? ןיךײר

 דעסאמ י



 '3יק • *׳ ףילשת ■ וצ תנחת ־עײנ#
 ןידעטל? קטען יצ טינטםלאז ת /דןוטסאן א.ןא ףאצ> עךאטשא.ילן
 ןײק זנ4<'ײ3 לאז סע ",ןירעטלע ןופ רעךניק נוא ׳ רעדניק עקילק ןום
 ןיא ןיי1 לאן טולן ירעזנוא /רעזײה עךעזנוא ןיא ןהעזעױ טינ קילנע׳א
 ןיוצ> ריה ןילאז רא;ןזנאגא וא ׳ טנײ.ד ןפייךזע נוא ןענייון רימ ,ןינקיאג
 ןפײרםךפטםלאז״ודנוא ,הלילקיןעניףו נוא ןעײרשיןיןךאךטינ רעמ
 םיא 'םאמ ןעליפךע ןיףעךעי, 'טפלאזי וד ,העןחעה ע'ךעטיב.ע.?א
 ןעלאז ײז״דמלש האוםרא ןעןךישיזי1 וטםלאז עןרנארק עלא .טלעם
 ייזוטסלאז הנכם םןלמב ןענײז םאון עלא י׳ ןיךעוו קראטש נוא דנוזעג
 רעיךןום ן־ך׳ליצמ ײן.'טםלאז נוא ׳ ,דנאה עטכער ןיייד טימ ןעציטזע
 עלא נוא ,רעךניק טימי ןיךעןטנע וטםלאז 'תורקפ עלא ,ראפיג
 ןעלאז יף ,אמ;ןר לזע עךז טימ ןערעוו טײךפךע ןילאז םינב יכוזעזך.
 ןעביגםאױ ףעמיוב ייון רונ ׳רעמיוב״-עטראך'וצ ןײק/ןיױ טינ רעט
 ןאי״טײצ רעך ןיא ןעמועג• ןע|אז ןפיורם עךעגנאװש עלא ,טכורפ
 קבאהןעלאז ײז; ,הנקה יןאי׳םיךוםן ןא ,הךיל ילבך ןא ,רעצ
 ,ןיבאך טינ םינב לודג רע^ ןײק.ײז.ןופ ןילאז נוא ,רעךניק עגיךעבעל
 טיניןעלאז ײז ,םיסוט םישעמו הךות וצ ןעװעךאה ףיוא ייז ןעלאלגין

 טאג וצ םודם נוא טוגןײז ןעלאז ײן. .ןירעטלע יעךעײז ןעמעש ראפ
 טךןילא;רימ םאוו ראיא זןוא-ביג ,םלויע לש ונובך .ןישניעמ וצ נוא
 ןעלאזױימ ',טײקןניךא ןופ ךעז^יה זנוא טםלאז ״ןעךעך טמעש ראפ
 ןום באגייד ןעך י.ןיךעךנא ־׳ םוצ ■ דענײא 'ןעמוק ןא ןיםךאדאק טינ
 זמא ז±)לאז וד ראנ״םױרגרפיך זיא דנאש יך נוא ןײלק זיא ןישנעמא
 הרשכא ןעקיש וצ זנוא 'טפלאז וד ,דנאה עגילײה ןײך ןופ ןירענרע
 ^'•,'תךש לולזו ןא ׳;ןיטײןלירעװש ן$ ,רעצ ןא ,הקןרפ עגניךג׳נוא

 זמאטםלאזח ,םלש לש 1נ1בך '׳,ןעטײמצ- םעך ןיךאש ,ןיפאשךאפ
 יקלעװ ליק ןענאמ מב ,טײצ דעך ראפ טלעװ רעך ןופ ןעמענ וצ טינ
 ׳,דעך.ניק עךעזנוא ןעזןעך^ך-םרא נוא .׳ןײמזי ערעזנוא.ןעביעלםיוא
 געװ עיטכעך יד ןיא ח? ןעלאז יױ , ןבאה תסנ ײז יןופיןעלאז ריקנוא
 ' ' ■ '''.ןמעז ״״םימקבותמאב ריךןענךוצ' ׳ ״

 םטלא חשעם ־ י ׳

 1,ןעמאדמ ממ לי ״ויײי״טזזקריוחיי• היזיײלמ יחזממ עאק;? ןיא ־,רמםאונ
 ת5ײ9 יד'ףי1אןא רנזט^ךע? נ$9ל? סאך לן ןןםחך^ םיזולא הירויחךומידןאטןןרע? .

 ׳טטךײס רעםאװ יװו ױז? , זװמ |ו* חךם טבעווטי טהײגירמילמג ־שך ז* (םלהיד י;?
 סל*ץד "טד נוו* ,רעמ׳ל?עכי1היךסיוא טןאןן רע§אונ רעיד 'לײװ ,רעןאון 1ײ3

 ואמ י (־כלעה) (ךיח
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 ןיא זנוא ףיוא לעמיה ןזפ טאג רעגילײה העז ״דארי םימ^מ טבד
 .רעךיתעךןיא ךי־וה ןופ טילג רעםאע יך יון יוזא .,רעךינ רעך
 זםימ נוא קעךש טימ טאג רע^י? ריך רא§ אך ןפײטצ> רימ ױו הען
 קיגקעוואלאזםעמא .זנואףיואךיזםיךאבךעךלםענךעקך:םי1דג
 ןיפךאװנײרא טםלא; .קעווא טײג רםאונ יוו יוזא ,דניז עגיךאם עךעזנוא
 ,ןעמוק יטינ רעמ ןיװע ןילאז ײג םאוו טרא ןײא ןיא םיא^ס ע־ךעדנוא
 קבאה רימ .םנ 'ןעפיט ןיא ןײךא ןילאפ נוא ,ןסײ;ן רעםאונ יך יוו ױזא
 .רעםאװםאךיון ראלקץךאה רעזנוא זיא טצע;רע5,א ׳ טגיךניזע^לים
 ןעכילגעג זיא יז םאװ הךות עקלייה ןײך ןיגעװ״ ןופ דאקג זנוא םימ וט
 טינ זיא ך •רבק.ןיא ןידםײקמ טינ ןעמ ןע,ך הךותיך ןעך ׳רעםאונ וצ
 יז ןעלאז רימ ,ןבעל ז;וא זאל םתך .עטךיוט ראפ ןעךאװעג ןעבעגיג
 ןילאזרימ .ןיךעלק רימ יוו טלעון רעךףיוא ןאז§ םעטוג נוא ןיך םינקמ

 ״ײהעישוה ,טבאמעג ענלײק'טצע;תב ןעבאהריןך םאװ ןעטכיךאפ
 ןעלא[רימ ׳ ןיצךאה ןיצגאג םעך טימ .ךיך ןעניך וצ טאג זנוא ףלעה
 רעזנוא ׳טײקכילךעןיאנוא טײקמורפ ןיא ןיךאיעךעזנוא ןעגנײךבראפ
 טיני זנוא טםלאז נוא ,דנעגױ. רעונוא ףיוא ןײז רםבמ לאו רעטלפ
 רימ נוא ׳ןוךק ידיל ןעטו,ל טין ןעלאז רימ .ןױםנ .;ידנל ןעגנײרב
 רעדניק אוצ ןעמןינא ןיפראךאנ טיג רעטלע רעך אוצ הלילח ןיילא)
 ץבעלםיוא ןילאז רימ ,ןישיםנעו? א ןום באגיייך וצ נוא ,םיבוךך וצ נוא
 ןיםיךעגפ^ טינ הלילח ןילאזרימ ,ןענאמ עךעזנוא טימ ןיךא;עךעןנוא
 ןיפךאװ קעװא טין זנוא טםלאז ח ,ןיךעךנא םעך ןופ רענייא ןיךעך
 ןיזאל ךאפ טינ זקא טקליא;אוד ,רעטלע רעזנוא ןוםטײצ רעךוצ

 ןענך ץצנאג םעןטימ ןיױןילאז הימ ,ףאלז? ןײז ןיוזע קלעװ רים ןעװ
 עךעזנוא יןום ןיבאה טינ רפצ ןייק ןילאז רים ,טונימ עטצעל ך זי?
 רעזמא ןיא ןהעז״טינ ר?צ ןײק ןילאו רימ ״ ןיבעל ןיצנאג ןיא רעךןיק
 ללכ ןיא נוא ,דןײךם עטוג עלא עךעזנוא ןיא נוא ,עןלימאפ עצנאג
 זנוא.ףיוא יינאכ ,וניילפ טךח ,טלעװי רעצנאג דעך יףיוא לאךש:
 /הכךב ןום ראי א ןך לאז םפ זא י,רא;םפײנ םעך ,טאג רעמי?

 ^ . ס ו ל # ׳ ת ש * * ס
 סאןו םעלא ןינלזק ,חךות רעך 'וצ עמ; איוב רעך זיא יוזא :,זיא דעןי־ןעךין ואװ
 ,קילן ןעניװע ןײן וצ םי*. טנירעל ף הרש? <חור אןי ז* ן?וש> ה*ב
 לוע רןד ףיוא'ליןקנן י? זיא ץוידאך גיא ונכען} זצ םאוו םעך.יי? רט הןיכוןז קך
 םוצ רעניל רןיײימוי ןדז ,ם.יםש תוכיקן סיגעו/ניא רןיוש׳לוק םען ןליד ן׳ראה ןיך

 אלעיי י. *
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 ןד לאז םע / טלעך • יעד ףיוא ןײזטין רעגנ־ת ןיןר הלילןז לאז םן
 מא םול^־ ןום דא;אדקןפעשיג עזפוג ןופ נוא ,הםת? ןופ רא;א
 /*כלעוויעל ףיוא ןײז טי;הןןגמ ןףר הלילח לאז םע נוא ,החונמ ןופ
 רינ? נוא ,הךצ םוזע.ןךר נוא ,גנאתע5יא עטכעלזע םוזעקק.נוא
 ןופ נוא ,רעםאװ נוא רעײם ןופ ,יןיךאזע ןום טיהעג ןײז_עלא ןילאז

 ;/־: .ןמ$,שענעגעגאבמזײב עלא • - ׳
 םענ ראפ .טאג רעזנוא טאג םיטע רעזנוא אוצ רעה ,ונלוק עמש
 רעזנוא אוצ םע/נוא תונמחך זנוא ףיוא 3א,7 ,ײרשיג רעזנוא *:
 רימיםאװ ,רעםאװ םעלאיינ י ריך ײכ ־ אך ןיטעב רימ םאוו טעביג
 ןיזפײצ ראם ןיזעװיג זיאיםפ יװ,דןײרגינעק.ןייך ןעײנעב ןעמיקיג ןענײז
 ,רעםאװ םעך ײבגינעק ןײא ןעבלאזטגעלפ ןעמ זא רעגײמש רעך
 זנואיןא^)רעךנוא גנוגילייװאב טימ םימסר.טימ הלפק רעזנוא וצ םענ
 טךעפטנעיג ייזטקאה וד םאװ ןידעטלע עךעמוא ןופ תוכ;ז יםעך טץיה
 זנוא ןאמ רעך ,(ףים םי ןײג םגמיג׳ב ךאג ייז םאה -ערם תעב)רעםאװ ם"עך.'ייב
 דעםאװ קא ןיםלאהיג סיא טקאה וד םאװ קיךצה חנ ןים תובן םעך
 םהךבא ןום תמז םעך זנוא ןאמ רעך ,(ליבמ ןיפ קיאייענ שעשעיינ יויא רע>
 וד נוא ,ןיביוא דןלאןה ןיא ןיפראװיג ןײראםיא טאהןעוך סאװ׳וניבא
 םעך זנוא ןא$ רעך ,רםאװ טימ איװרעײם םעך.ןיטיאל ראפ טקאה
 דןײטאיגעןן ןיםיוא טקאימיג טאה ןזיל רעך.םאװ הךקע יך ןופ תוכז
 ןיא זלאה זיב ק$אגי$' ןע;.ײ1 ן׳קחצי.ט״ימ וניבא םהךבא ינוא ,רעםאװ
 ןאמ רעך ,(שפנ דע םיט ואנ יכ םיהלא ונעים׳וה ןעוױנ לל*תם םאה רע נוא) רעםאװ
 םעך ײב טךעםטןפיג םהיא טםאה וד םאװ בקע:ןופ תוכז םעך זנ;וא

 םעךײב ךאלמ םעךטין? 'טליכנאךיג ךין טאה רע נוא ,רסאװ םענורב
 לל? נוא קסאן הזעמ ןום תוכן םעךזנוא ןאמ רעך.,(קיבי'לחנ)רעיסאװ
 רעך קא ןיבעקיג נוארעךנואװ םיורגןאיטיג יך טפאה וד סאװ לאךזעל
 טםאה וד םאןו עןעוהן ןים תוכן םעך זנוא ןא£ רעך ,רעםאונ רבךמ
 ןא׳? רעך ,רעםאךםעך.רעביךא זיאנוא ןךרנ םעךןיטלאפשיג םיא
 ןי?אה אײז.סאװ איבעד עשילא נוא איבנה והילא ןום תוכןיםעך זנ;וא

 • . , םפלאהועעם
 ח*ע ךלטה ,דםל\ן׳ טן׳לאזי) טאה׳ק יװ> טיעוו יןײע שעד ײ3 גוא ניגעק.-טלעונ
 ךא; טעז ןעע ןעיו ניא .<ןוחין לאװקי ןײג ״וכלס לוע תיבק רעךטניז?=עם ראם ךאך
 םאך טקךע© ,טײןו ניךןענןאם ךיךן ןײג זי<ז'ןיךיא ײן נלמ רעךילײוו ,םלסז^
 םעך טי? חואן יך ןיסךאונ וצ קעךא ןןז דןיךן ןײגי לאךץ׳י ןלבא ןיבלאז וצ ןעו;ין

 ׳ •ץלאםמ
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 ע.ל8 ןיפ תמו םעך זנוא ןא$ רעך ,רעםאוו םעךײנ רעךנואװ ןאםין
 ןענעמתח ןא זנוא טםלאז^נוא הבושף רעןנוא וצ םענ נוא םיךיקמ
 רעז.נוא נוא /רעךניןל עךעזנואנוא ןענא^ עךעזנוא נוא זנוא ,רא;טוג א
 ,לאר&י ללע יןותק דנײדם ע^וג עךעזנוא עלא נוא עיליםאפ עצנא;
 רעך נוא ןיך רזג א ונוא ףױא ןעראוועג רזגנ הלילןד זיאםע ןעזן נוא
 םיא ןיזעעל ראפיתונמםל ענײב ןילאן ׳ךױיפא יװ מנעךב ןילהתךז?
 תוכן רעך ׳ תױכז ערעזנוא עלא ןיןכוז ףיוא םקלאן וד נואי,רעםאונ ױן
 רעדניןל ענײלןל יערעזנוא ןופיתוכז רעך ׳ תוצל ענעגײא עךעזנוא ןופ
 קביג רימ םאװ ןופ תוכן םעך ׳ רעםאןן יוו ןייך דןין ןום ןעןך םאון
 םםלאז ״רעםאװ וצ ןעםילגיג זיא יז םאווהךיות ע^ילייך ןײךקןךעל ךן
 םױא איד ׳ ןיךעטלע.עךעזנוא ןופ תוכז םעך קןרעון רעךז ז;'וא ףױא
 סאו; ת1ך,ךד.צ נוא םי,ךיךצ עלא ןופ תוכיז םעך ,תיומשןעטךעטײליג
 ענײס נוא ןאמ ןײמ וםימ יןימ ןיךײרזע ןא זנוא זפםלאז נוא ׳ ןךע ןג• ןיא

 .ןקא ,ןיבעל ןום דןוב םעך.ןיא רעךניןל
 נוא רעקראםזענוא דעםױרך רעך ׳ מאג ךיך טעיבךיא ׳׳ה אנא
 טצעי באה ךייא םאון הךוזעת' ןײמ אוצ םע; ׳ רעגיטכעמלא ־ ״י,׳
 ךאל טםיױו אוד ,ןיצראה ־ ןיצנאג םעך טימ דנך עןײמ ףױא הטךס
 לאז םאיוו טלעך רעך ףיױא זעטנעמ א אטינ זיא םע ׳רעפרע,ך רעזנוא
 ןיבעגיגזנוא וטםאה רעןירעךנוא׳ןיגידניז טינ לאמואםטוגראנ ןאט
 עךעזנואקא ןירעמ ןילאיפראפטי;ןילא/רימםיאךונםימיעגילייהיך
 ענײדי ךרוד קבירשע;טײטק םע יװ ׳ ןאו^ הקוזעת ןילאז רימ ,דןיז
 רעךזאטינ טםלױווד/תמהי תיומב ץוםחתיאל יכ״םיאיבן עגילײיה
 ןיבאה הטךס נויא ןאק הבישת לאז רע רונ ,ןיבךאטש לא) שטנעמ
 ןעמענוצ וטסלאז םורך,ןיביעל ןיבײלב לאזנואי ,דנין ענײז ףױא
 ,לאךשי ללכיןופ תולםת יך ןיישיװצ הבושת ןײמ נוא טעבין ןײמ
 אוד נויא ,ןיבעל ןיזאל ךימ טםלאז נויא ,תױןקדצן םיקיךצ עלא ןום
 רימ אוצ נוא לאךשי לן וצ םימסכ ןים ןירעיוט ענײך ןענעפק טקלאז

 םפלאהשפמ
 עכילטלעו; עלא ו@ < ןיי םאך טןץועמ דןיוא םיןרכ ותע תןז םךןזר עדי. אל י?י ץלאזןזןי
 םעך.יךאנ טינ ןענײז ײז םאך ןענינענךעם טין םײוו טינעה רעך לײװ ,ז׳וכ םיזח&מ
 חז^ודןגה חךות רעך.ןום קאםזןיינ.ןעלעך.ײ8 םיא מים ןעק. רעטעשן׳ עלײטא םאון
 זיןי •ירעכךעק. רערעמקןיט' רעך מא ניהור ןעםיווזן׳ םאוו טייון'יך יון < ןעד;?א§
 יך ראם 'םאך זיא הװם םעך טים ךך קננאםינ יך.יןמעוו גןול*ול$ ניא ךיימ |י8 ,
 יךוםי הםזען יף ןום ןערהיוןע; עלע־ןיי* ^םימנ לן לנן.חזןורם יחךומןװ ן׳ען ןיך



 וטק ^ךילשת וצ. .דנודת עיינא י ־ '■'-זרי
 ענײס מא ןאמ קס ן* לזמ םעך ־נוא לזע ןײמ ךיוה רעך ׳יןיוא
 רעך נוא •> הךוה ענ;לײק ןייכ ןין< ןיגיוא ערעיכ ט?ײל.רעד > רדניןר
 םעך ןיפ ןעגיוא ד ןיא ןס ױז בױ ׳ לאךועל לילכ ןופ לזמ םעך ביוה
 תיב ןעגילײפ זײב ןעיוב זנוא טםלאז ינוא ,םיך^ ענײ_ז נוא יזןלמ

 ןיןויוא עךעזנוא טימ ןעהעז וצ ןײז הכוז םאך ןעלאז רימ נוא ,זעךןרמק
 ׳ _׳ .ןמא ,ונימלב הךהמב :
 • ■ • ג •דבושס ימ; תךשג;ןופ הנודה .

 ,ןענאךרך םעזך יןך וט יןיא ןערנ ,ישפג ילע^ הכןשאו.הךכןצ* הלא
 תילכה ץיט באה דץא זא ,ןױעךטטימ יןימ יןיאםיגאב וזא ױ־
 טי;ראגבאה יץא נוא ,הםנרוץגעךראנ ,םלעוןרעךףיוא טלעמ^ג
 טכארביג ץךה םוי םעך ןופ טפשמ םעך ראן לעון דןיא זא ,טץכעךיג םיוא
 ץבשךי נוא ץד םישעט עגיימ עלא ףייא.ץזימ לעון ךיאינוא ,ןיךעו)
 םעך זא , טכאלטיג טיג׳ראל באה דץא ,טלעמ רענעי ףיוא ץבעגפא
 ־רןן ןעך ןעך ,טבאיג טינ ראג זיא טלעך רעך ףיוא ץבעל םנישנעמ
 רעךױו ןעגיוא ענײך ןיא דןײלג זיא ׳ראן דץזיוט וליפא ץו^טבעך
 זץ/עב םי$ ףלאיב) קוםפ ץא טײטש םע י\ו יוזא ,גאימ רעניטכעג
 גאט״עלאזא ,ןךךאז טינ שטגעמ רעךי לאז יוו (םךא) ,(לומץוא םױן

 ץי/ זיבוטוקשו אליורפעל ובויש דע) ,טיוט םוצ ןעטכיר ךיז רע'ףךאך
 טכאךמטכאנ נוא גאמ ,'ןעור טינ רך ןעק. ,דרערעךוצ דןיז ץךעקמוא

 ׳״דמנךפרעךעטיב רעך רעביא נוא ,קמוקעכזײפש ץי!לאזרע יוןירנן
 ,טאן רעגילײכ'רך דץא טעב םורך > קנך טינ טאגי רעביל דץך ירגן קק
 ,רם;ךפ יעגניך^ ןײא וצ ןינןידשנא ראי ןעײגםעך וצי זנוא טםלאז וד
 םנישנעמ א ןיופ טינ נוא ,דאר עייירטעג נוא עךלימ ץך ןופ ץין לאז םע
 באךידןיא םאך ,ץךא;ענײמ ףיואירימ וצ זיא ײןו (יך יוא) ,דנאה
 יאלק־בוט) ,רמימ יךפם ץא טײטש םע ױו ,ץךײל ץא טכאלברא?
 לאז ןעמ זא ,ןעוץנרע־םען טלאו; םע (הךבען הךע םױל א־ךננשמ אךכנ

 , םםלאהשעם
 וןד ןיזי ופאה רע?אװ ללפה ,הרות ןןז ריה םאװ טזמל עשיךם יד ימ יוזא ,תיס
 םעך ןיךעטפײגעב'י יצ חלונם עקיורגא ,ןײז היחמ ךיז 'ןעםעודזפא ריוי ןעשייל
 .רעײז דןיז ייטרעךאם םאך נוא ,ןיזנינעפ םוצ ננונינײפא שיםי יך' ראם םאךיזיא
 ןירזןא) ןענאן ל׳זח ײן יון ,הןשה ןי?על טין ןעק.שי? יד ימייזא נוא ,טיום

 • זםןילק יזוכילןס^ יל? זײיי?? י;של ןיכע? מינ חםין׳;יד ןע£ יוזא ,רע^אונ ןןי

 יײ י תיח
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 ןיפ גא$ ץיא וצ ןעךעע ק^אעלן רעלייא ץלעיג ןע&אז^עב מי? ראן
 יןיג קײנ נוא ,טכעלש נוא ניניױג ןע$ײ1 געיט סןיקנע^ םעד ןעך ׳,דײל
 ראס ןיבענ ןובזעח טזערנן ר^ זומ ףום םוע ינוא ,ןײליג ןײא ױו אז קעווא
 ,ןאטיגגאט ןעכילטיא טאה רע םאי; םיקעמענײז עלא ףױא ),*־ץב טאג
 ןענײז םיקעמ עניײז ןעד ,ןענעק;\ל טינ רע קק,םעלא ףױא נוא
 טינ רע זיא עגך עלאינוא ,דנאה ענעגײא ןײז טימ קבירשעגםיוא
 רע נוא ,רעכיג ץיג טלעךרענעי ףיוא םיא ןע$ טסײ,ד רעמא^' ,רעכיז
 עםיורג אזא וצ (םינים סיםיעטו תיעמ ז-א סאד) ןײןק ןײק_ טײךביננ^ טינ. טאה
 טימטינ ראג רע טמע.; תוריקע ץי1 ןופ.'נוא ,געו.) עגנאלא נוא
 ןטןמ אצי םורע) יטײטק שע יװ ,םעלא ןופ טעקאנ טןײלב רע ,ךיז
 ,יןיוב םךעטומ ןײז ןופ םיורא רע זיא טעקאנ (המ^ בוש;םורעו ומא
 גנולצולפ' ,ןײרא דלע רעך ץא ןיךעקמוא וןיז ר^ טוט״טעקאננוא
 ־שךעטשניפרעד זיא םאן(א ץעגץזײבא ץא ןעגנואװצאב רע טךעול

 םא טמענ ת״ישה םאװ גאטאזא דןאך זיא םאך ,התימהיםױ ןופ ,גיאט
 זיא םאך ,טלעול רעך ףיוא ןאטענ טאה רע םאוו 7םעלא ףיוא ןובשה
 עךעמשני? ןיא זיוה עניטכיל ץי1 ןופ ץיגןלעווא זומ דע םאױ ,גא^ אזא:
 ענעגיײיא'יל ,ינילב קךעיװ קגיוא יל םאײ גאט אזא זיאםאל ,בורג
 לאזישנעמ רעך ♦טנעקרעד טינ םיא ײב ץרעוו דנײר? יד נוא רעךניק
 טינ קבעלןײזןופטײצ ןײז רע טעװ ,ןעמענ קקנאדע^ םעד ןיא םאדי
 םיוראזייארעזא ׳קקנײדינ ר'עילאזיןיוא .עךה רצך׳טימ ןעגנײרבראפ
 ראפ ןילעטקךאפ רע ילאזגא^עלא נוא ,מחורק הפט א ןופי קמיוקענ
 אזא ץא ,קגנײךן םיא טעוץמ עבלעװ ץא ,רבק.ןײז ןופ בורנ יד דןך י
 טעװ ־ק זא ןיעקניידינ רע לאזךיוא' ,העלותן המך זיא םן;עכלעו;טךא
 ןאגאטץךאביניןײ!ןופ דניז ענייז עלא ףיוא ןובשסוץדץבעלפאץזומ'
 נוא נעמ עלא ייןיךאלךאפ טלען;רעךןופ טךעו;רעםאװגאט םעך זיב.
 ,רא;טךעךינוה פא ןיוש טכעל רע ןעװ וליפא ,ץבעל ןײז ^ןופ טםענ

 ם פ ל א ה ש עפ
 םױך3י * קירט## םין* ףיוא ראן םאך זי^ תא םךאה עךי יכ> טגאז תלךק ין)(א
 סאןו #ךנ יל יױו \הפך הךזצמ•* םיזחא;ה טײצ ןייז טי; שײוי ^כעס א (יתע -
 ןע^יױג ןים טע%ן נוא ךײט יןיא ט^יװ^ ראם ראם ךיז טלעט# סי$ סאװ ולישא
 ןיא ןײרא .םיאירןן טפאח ,לעםירעװ א זא םיא ךיז טכוד יסנ? ,טײןן עכילקילנ א ־
 ןײ; ר§ טנישעג אך׳נוא ;דײבן טין? לױם עךננן םא נואי#קילן םעך אך ׳טםאח רן

 רעױרם ־ ,.
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 ,מיןײל ןיא נזא תורן ץא קעװא קןײנ ױז ״םילבס ל^ל דןירא ײ1 ק?י1
 ליואוורעב$ ׳רבק.ןיאןיוש טפאלש רגןזייו ,הקונג?ץיק.טי;טאה ר$
 תייקמױאנואהךיות ןיא טײע ןײז טןנײבבךאפ םאע ״ןישקמםעךזיא
 ,טלעע ה׳תטא יל ףיוא ןיקײלגאביםיא טוט םאך ןען ״םיבוט םיקנןמי
 (יןןעז םךוק״הזה םלוע׳דו? ינםק^ לא) טא^רעבילדץך דץא טען םורד.
 ידב ״טיד ןײמ ראפ טלעוו רעך ןופ ןעמענ קעוןא טין דץמ טסלאז וד
 םט׳ונ לאזיץאנוא ,תוריבע;ענײמ ףיוא ןאט ה$ושת קנעןנלאזדץאזא
 רעקי ףיוא ץרעװ טמעשראיפ טי? לאז יץא םוא ״ טלעו)רעך ףיוא ןא£
 רב(ך3 רםםיה) ״ךאינ בעל יןיא ןעוך ״דםוך ץיר רייו? זיףוען ״טלעוו
 ד^ח ןײד רבק.ןיא קרעװ טלײיןךעך ןעך טעוןףודבאב ףתןוםאודןךםה
 נוא ״ ץבעלירעמוא זיא ׳םאיװ (וניייח המי ונאי הז?)זיטײםךאונ ןיי1 טימ
 רעןיאטימךעך דץז ןעלא; רימ םאון ״תורישע.רעז?וא טקיאיג זיא םאו;
 זיא שנעמ רעך וליפא׳ןעוו ףילי ל5 ךליב םךא)טײ{?ש םע ױן ,ןעמענ
 ,ןע^יטקענ וצ רעןיא יםעך טימ רעכיז טינ רע זיא ״תורישע םיורג ץא
 םך רעון רעהכאנ טי? ט?יױן נוא ״ טלענ לי$> ןעלמאזנײא טוט רע;ײא
 ןײמ זיא םאוו שנײהמפקואימ עדייאלן רובעױי? ןנשךי.םאך טעך
 וטםלאזדנין ענײמ עךא ןופסנליצהיעשפ לןמ> ראנ ׳ רעמ טיןנ?ונעפאה
 עסוש)טןיב וד ןעך ,ןעפאה דץא וט טא) רעןיל ריך וצ י״ ןײז לךמ רימ
 י:נעב אךרוש) ״ םינױבא יך ןופ ײבשינ ױ טםמענ ראפ וד (םינױבא לא
 ענײמ ןיא טינ קוקנואי ״טיןךןןיךא ןײמ טכאר'^אב(י;ועלא רושתלאל
 טלעוו עצןאג איך טןײפש וד טא) ",ןעבעל םוצ ןא ז;וא ביירש נואי,דץז
 ערעזינוא יזא הםנךפ אזא זגוא ביג'״טײקזןיךאבךעך םיורנ ץיךטימ
 ץיך ןיײ!לטבמ וע?ךאדען יטינ קלאן רעךניק. ערעזןוא נוא ק;אמ
 ,דץלײךפ ןײא טימ קניך םלוע לש ונובך דןך קלאז רימ זא ,ק;ךעל ״דךות
 ןופ .דקניפ ץיז רעךנוזאב קםילטיא ןעבעג'ז;וא טםלאז נוא ,ץךאה
 וצ . קמוקנא ץםךאךאב טיני .לאז רענײק.יזא ,דנאה עךלימ ץך

 ♦חלק ןמא ״ןימיױ^א

 ונינ טיינ מא טלעג.לי9 טץך ראס דע.וא לעפירעןן םעך ןךז ליױנ < דײל כיא ר^יו־ךן
 םיגלןנ םיאףיוא ןעךגןױליאך נוא דייירם ,עינעןו ןיס ליןיצירן?א קדניבינןא זױא

 ןױ״ך ןףןיק ונלענ יד םיון ײ3 קםען וצ טךעול רע ניא םיא ךיד יטע&עון ראם׳םאון
 * י ׳קטא1י* *?עךןןפ? זיוןיוזןו״ןי^אםױ



 ;■ םפלא ד;׳ ת1רפכ ןופ.ןינע.רעי ;:ד ^ , ■ י ^32
 י יעיר? רי9 ץלעדן־׳בױיבךע,תור?? ןיפ ן;נעסען ץי^ראפ זצטוא
 ,רא?,זיא םאװ דןאלאןלד איףוץ איך ןופ ןןמ? םעך ןירעלקרע םאווז^
 . טאהירע:,רום?,םוי ןא^ין טאה,לודנ ןםב .רדפאון,הך1כע.ךןיא ןמיקױ
 'עלעאעון רעך םיורא זיא סע עלעקיצ ע;לעדן ףױא ; .לרזגצן יין ףױא טבאעין

 שךק ןיא טול? היא ןעןאךטין ןײרא נוא טעלױקין רגך טאתן (תאסהיוהל)
 רעה;א?,תידיג ןידא ן׳פיוא סאװ תךופ? ץןעןטננן טגץײופזעיןנוא םישךקה

 איל •'ףױא .נוא ;ח־״מ םעןעךלאג ןע§יוא רעסלא/תבורפ ן־םיוא לקיק ץא
 טךא§^יגןא לץזג ןךכ רעך טאה ׳לזאזעל.לךוג רעדןילא;יג זיאםאמעלעקיע
 נוא דעז עלא ןעװייו הךותמךיז טאהינוא פאקריא ףיוא דןעך ע־װיךי עןײז
 טקישיין קעווא דץז ך טיז? עלעקײן ך שאה נוא ׳ןיךיא ןופי גקכעךכךעפ ׳יך
 אייך 'טים ׳ףיירא זיא חיל^רעך נוא .ר?לי? ןעטסיװ ןיא חי^;א ךךוד
 רעט;י.ל ףױא ןאמי;םיוט־קא ריא טאק נוא ,גךא? ןעךי>י?שא ףױא עלעקי?
 םאוו ןעקןאדיג לים לד רעטךוא .סײו^רעךילן קזןאט* זצ יןין טא.ך .יןכזא
 -םתקהמ ^ץ^יהין םאך טא׳ה הךות יך זא ךילעדאוויג) םעך ןיא ^י־ים זיא
 ,םעט םעך.ךיוא,,ןי;אן ןע? ןעק.(ןעגץטײכע? עץזמיװ ליפםאךיטאל
 נזא פעק עשג ׳רעךץק. עץהיי? רע;ין.טינ טלעוו רעך ןיא קךעך ריז?
 ;ײז ׳ןיךי? נוא ןי;ענ. גנזט;א .טזג ײן ףױא לאך־מ ןעזן זיא ׳ טזל? ע^יראןו
 טאנוצ ץזןיעזן עז£קג;ט?י־זו יך ןעמיק םױרא יל.ןזפ ןע,ר ׳געך עךאר;ןיא
 א־׳ך טןאליה.נוא אײז ףיוא ■ ג;זט;א טין טי;׳ם רע?א ןעןו ;ץןןײל זצ נוא
 :ײז ׳ ןעק;לננוא עלא ןיא הלילך ײין.ןעכירק רא? ,ןעץון ך יך ןעןןיר^
 ךאן םוא)־םי;לןג נוא םי;ןג ײן ץךעזן רעןןךאנ נוא םיאקוםן םיללוז ׳ץךעןו
 רעךנוא ,ןעזפ;י;'ראנא ייז ןיךעך רעךיאן ,(רע;לע.ך ע^ײךזן עךןןיךן ןילוען ׳וצ
 רעטךון ;עט;יװ ׳ עקלעדו ךיא טין ןי?ײלו ץךעיטלגן ך וא ,ויא ײ\ ןופ ףוס
 ללכ ןיךאפ הךפי$ ױץ .טױט״-רעייז נוא , ןיםאטזי וצ ןיךעךרעןײ? עךןןיך
 ם־שייאנםה םה םה> יך ץפ ן£ גוגי? יןיז טעךייל לאךזץי לל? דעך לײןן .* לןןךזקי

 ״-•* יי (עידיכ םירשהו. ךלשד יגיעג ^ארש״/ןך תא י ׳ ^ \ ;1. י

 רע$ום רען;וא ןום •דיך ןך ץא טםאעי;ןײע םאך ןיךאה שףךזיזץימיח ך
 אד ןע^ען לאז .טי;§ בקצי,.זאיקןןיג ללתםים; טאה יז תןן? ,הקךך׳
 אוצ יין (ןאצה לא אנ ךל) טןאוי;.םיא ין טאן ,קחצי. רע^א? ץפ תוכךיז
 (ןאצ .אוצ ןעכילץן זיא ־׳ ין םאון תילאך1עפ ה?וא יך טבארזיא?)ףא^ ד
 םיבוט) שךךק רעך טןאן ׳ךאלאקיצ עז§זנ.יףןצ ןיטךאךיץפ ירי? םען נזא
 ןעמעך אײךיךךח טםעװ ת)־דיךראפ טוג ןיך ץלעון ייל״ץ־ץגךל םי?וטז ךל
 ראי? טעוך ײן.ךךח)רעך.3יק. ענײב .די? טונ ןײ1 ץלעך.:יך״ נואי (תוכך? גך
 יעך רי^ףיןא ןלא?טעזןעךעקײן ןײא ; חופ?םױ דןיז עךעך ץרעך ץקע^



 זיק ■■־'־■ סוולא ,. תורםכ ןום ץנע רעד־• השעם
 שדימג םיקדצ לי? ץי1 זילעינ יעד;יק.עץױ.ץ^ױנצ ׳ים׳אכ ׳ ׳הל לךינ
 ןײגײ1יןילעונ <* טיל? קמיראוי נזא טײקגי-לײה עז$ונ עלעײז טי? סאוי
 שןג תבי99 נוא טײקמ.ױאזו טין שסײם םאך.׳ םישידקב;שךוק ןיא ךײלנ
 נוא הךותב דובן םעךראע ,טײקגיליים עלא ראפ ןירעפ?א יןיז .ײ.1 ןילע־9
 ןימ יך ןילעױ / תילארשיה הןוא ף ןיפ ד1ביו םעך רא? עא ם.ימטי הזב?
 םיוןךוע נוא הךות דןןײז,ר?נול5 ׳טײ1 ןיזןונ ןיא לאךזקי לל? ן׳פױאןײנ
 רא§ י טעװ שפ; תךי?9 עא טייקטיךאוו טי? ןאז$י;ץןאך ײג םאןן׳ םיביט
 ״ לאך^י ללןי׳ין׳ןיוא ןײ1 וצ ר$בם םימיךק,ב ש־ךו; ןיא ת׳יטיה ראפ ןעמוק
 יןך ןילעסריוא ׳תובוטתויןנז הס;ר? א ,םײח תג^א ןעקריוו סיוא
 נוא טול? עןןיראונ עךעײז ןייןונען׳ןילעוך םאוך םיעשך ןייךיא ײביןעניפען
 (חלתשמה ריעש) ריעש שיא וסד;. יוו ׳טיך ןעקנייל ןיא טײקגיךעןעל
 ׳(תושךדןן יתבו תױןננכ יתב ך ןזפ) שךקמ״ד תיג״ןופ טפיולזןנע. םאיך
 שי$״ רונ (םילהוא ב#וי םה שיא) ונךא בקעי ױו .ןיך טי; ליוי רן
 ץא *יע?א י׳ רןניבמא יןיוא זיא דנןנוא ׳רעיזעלפ עטהי\ו ןיא ןעפיול 'הד£
 תיער תורזנ רענ טרעװ םי^־מ עץיגערעײגיןיךוד׳טרא ןעןירןיורטא ךןיןן
 ךךודאךנואי׳סיע^שיא)ושע ידי. ך רעןקא ןילאפ הלילח ןילאך ןיךיא זא
 רענײ3 עךעײז ׳ רךןיק עךעזנזא ןזפ טפיוה רעןיא נוא ׳ ז;זא ןזפ לתא טךעון
 רעקױרג ' רעך נוא ׳רעט־־ע עטםיוו עלא ןייא ןיטאש׳ אוצ הלילח טךעןן

 י ...•-.<״:הך§3 יאך זיא רעצ
 םאזקךעםפיוא ןיגאזג יד.םאװ) םיךיע5? יױוצ יך ןופ נ^רץידןא םעך וצ
 זממיןנ־מ ■ ץ?א4םינושאר איד ןיןאה ׳(ןויעב ןעניזןסייווארנמין.ףיוא ־ ...
 ץא ןײא טלאה רע םאוו יס לעכ ןײא ןיןילקינ םױא ׳תורןג ןעוץנ ןקמ?
 םאןן יןד לע? רעך ׳םיךיע.!? יףוצ ך קםי ןעקנאביג'ןיצ;א;םעך'ךך

 .ןיז?ײע? םעך נוא (׳הל)קילצע ןופ לאיבמיק רעך רגן זיא תעל תעע ןי־ולאסא
 .לאןםים רעך ןאך-זיא עא ׳טרעקךאי? טקגופ רןז ױא תעלתען? ןיןלאק
 רעןיתנא ר^ זיא נאזן ײן ,ןא,ך ךעך׳ןיא סאךי,(לזא$ל)ע£רןיז?סעךנ ןופ
 עגך ױ ןא טןײונ רא נוא (לונ;ך£זה-ןמ •יסױ תופוען יא;ז ךל ןיא) ײ£לוה
 נוא ;טײ׳דץסאלינ׳םיוא אך ליע ,שלעוו רעך ףיוא ת׳סעג ת׳י־שה םאןן
 עלא אוצי שננײרב שאך ,דץז עלא ןופ רעןום ך זי$ז עווזמײטלו׳י

 ״ ־ ןעקילע\א —-*■* . —״*

 םױ^ץי ױ ןיבאק ״יד ׳ י״ל5-ןיזי?עק יצ ןײל;זיי עלע,־ייצא קש טולב ילסי ־
 י ׳' . ־' ■ -עלעקיצא ןזם מלב יד ןייז לערםעןי ס׳ףסזי טקנוטך ןױן
 יינ זל1אןעריעשי.;רודס יעשריאך שנײז ןיטײצ עלא ןרי ןילנהאווין <*״ • ׳
 *חעססאין ץטאה מאװ םיקלדצ ליױנ עסםעך? יד קךץג זיא םתש ןעימ קניד ןידיא קון
 /<ת*ךמ •ריעש׳ חםואה דובכו חךומה-דובג םעך ראם םולבי רשײז נוא ןיבעל .רנןיי!
 ןןי זיא קלאס יל זןו קןיףן וצ ,ד;אה עיסכעך'ןיא ןעםוקינ־יאס ׳הל לרונ רנזד זיא

 .ל״דז ׳ ןיטיצ לןאןק,ך תל? ת?ילוך ךןיזןלו ,שיקיד*



 םםלא תורםכ ןופ ץנע לעד "השמגי׳ *$4
 ךילקילן םוא ק;זפי; הי$ רעימ< ־ ןײ($'טאך עןיך׳ך םעל?׳קן?:לג;נ_וא
 טפוד םחך ׳ (ב$1ם תונע לא תזנןל) עוןסזןײטיוה טי? רונ״ןיךיא ןי?א5>
 םאןן דנל ייטלײרעך אןאהא ץיייז; רעך זיא ר^)׳רגמ םואן.םעלב ךד
 טנ י$ טאן ןאן יעך ׳תויךינל העך ץע ךיוארןן טאן׳םלסשל עב זיא רןן
 עטח-ך ם?ל? ל£ ױךימלקנ' (םילוגנךסס תקחלז?)ת;ק תאנשא רעךור? ץיז
 ט;אנ אײיקנזא (״ה?וט ןיע.וניבץ ם׳דולןן וךיסלת? יןפיה ה?ך ןיע
 ׳ עװטלײ^לוה עלא קפ יןך רנג טנאזזןנע ןאך ,יןפיב רעך טקנופ רגן זיא
 רע .ה|ךמ? ילישא ראנאן הןןעיססכ יוזא טיך ,ןע?עלא ביליטניךןג נזא
 טקןופ ףיוא טײמ^ רע ׳(לל? ץךא? ןאוןו יךובין ןןךןע ץיא רא; טךעוו
 ךלס אכה ם?י#אך םיךע^ וא£. הךי^ ט?אן עא (תוצח וצ)טבאג ע?לאה
 ציךוםזיא נוא םי1א טץח ׳(הךיןייקך^ ץא טײטסי םןן ייך) ״דובבר
 עס׳עתטי? ךיז זיא ןךע. |2 ץא ת׳יפח סאון ןוצךתעךײא זיא טךעך זא
 ףיוא ץלאז םיס?ח יביוןלת זא לןזסז? ךןיך טיןעך חא םחך ׳ םיקי־ע יךטימ
 ע;אפנייא ׳ (׳זכ םוקא הלי.ל תוצפ)'ןאט טנעלפ דןלן$ך דןך יך ,ן;ךעל.ןײססי
 שארלי הלןל? יןור י?וק) 'םי;ונ1דתן תמ$ת ןיןואן ןײמזץ ףיוא ןילא;ןךיא
 טנאמ רעך יע ׳טײברא רעײז זצ ןײןןקי ףייא ץלאז יןיךעיוב ׳(תךוםשא
 טאה םאןז ןאה רעך ללמ ׳ (מק^תו לצ? יזך? דע)דס־געןן ס־ךלטם הםלזןי י יין
 םאןן רעך ביוא׳י׳םךק ינייג ןיא. ץירא טקזק ןיט*!א$יק;ײא עךײב ךיז ןיא

 ם׳נעז? א ייו ןעירי? ןעץי!םי(ץעס טיןית ע;יין םאון שיןעט # זיא םיא טלאס
 רונ !(ןױלעל ה?דא) רע זיאי׳םךא״ ןעםאן ןײז טיז? נוא׳ץךים ךין ףךאך
 ןילאןי; ךךח רע זיא ׳אטחך אלן בומ ה(?ע1 רסיצ ץךו<? קיךצ ןיא לײװ
 רעך) ײתךזמת הז. ליךגעך הךן? ץב *^זיא ןאד׳ץךעלעפ ע;ײלק. ץא
 זיא ׳םךא. רעךןעץ רע?א ,(יס לע?א ףיוא יס לע^א זיא ׳הךןמת״ ץשל
 ץא רהא; ץןא^ז ןע;;אנין זי^ ךן (תדםלצן ךשוח יגשױ)יך יץפ רא;
 זיא רןן) הםךא ןוטיליףיוא רזנ טעןןײךע? ״םךא״ ןיד ׳נעןן עךע^םץפא
 עךענעהא ףיוא זיא ״ןיקילס. (יתןילס הן) דזנ חא אך ׳(דדגןקר&יא
 תל?ת ץא ץגאז רד? יה ׳םיא ראפ רעניטלדו ליל תא ןאהרעךלײון׳ךאן
 ןיזעןעם ץךא§ ־ץןזם רע^יורן א חא םאך ׳(ייתיךך אל הםהל? זלי?אע הקז
 הסךח נוא ץךאה ץיז ץקעךי? זצ(ץ^טיתור?3ןזפ) ה^עפיתעב ל$ז רע
 ײ3 םיםהר ץז?ע? נזא ׳רעהיזיל םאך ניןתהי? ןיזןבעלזןי יןײך ףיוא ןיבאך
 ה^ ץב ״םעלא לא; ׳יתךומ׳ך הן. ךן נזא ײת?ילה הז. ײע זא תײטיה
 םײדן עטקעלצי ד ׳עיזזץםײסלת ך טא (׳דזןיחשל ךל1לונמסס .־דז) ״יתךפנ
 ץי; %<ז ךיא^נזא ׳ ןא טץיזןי קפ ץףעװ (טעטײזע?) 'טעליוקי; ןילאן
 נואריז? ףיוא קנןײר־ו לןא שאק ,־נעזן עסזנאי ץא םיקזראו םי?וט םןװל
 : - ״׳רמ?זםו^ץליו ג^אףיוא'׳



 חיק תורפכ-חךס
 ״מ^'חגס *׳מי - ט?א/ מ? מא דנא׳ל עטכען רעך ץא הר?3 יל טמען ןעי?
 - " ־ : 5לא? *ירךסאל קן טגאן רעהכא;

 םאיצוי :לזךסו י;ע יךיםא תומלנןו ךזעח יםבזעי םדא ינב
 ׳ ךרךמ םילױא :קתני ם-ךיתורסומו ,תומלצו :ךשחמ י
 ועיגױ,םעםנ בעתת לכא״לכ :ונעתו םחיתונועמועעזעם

 םךיסוקוצממ >םהל דסס י ײ לא וקעמו :תומיירעזע דע
 תױ :םתותיחזעמ טלמױ /םאפרױ ורבך חלשי :םעישױ
 ךאלמ וילעז - שי םא :םדאךבל ױתואלפנו ודםח י;ל
 המאיו וננהיו :ורש;םדאל דיגהל,ףלא ינמ דחא ץילס

 :רפכ יתאצ$י 'תחש תךךמ ״והעךםי ׳ ....
 יוײו ירבע

 ןיא.םענרעטםניפ רעך קנן ןע$ד ז?לעי; ןי^ יד ׳םךא ינב
 נוא ןיטײק. ענךעזײא ןיא ןיךנובעג ,םענעןינייםען ןילעקנוד '.'1.
 םיורעה ײז טאג טעך (םיםחר ץיונ נוא גינניטרנ׳#נוא ןירעװ ײז ןעװ) ,טגינײפען
 רעדנעב עךעײ][ נוא ,ןיטאז* טיוט נוא סענירעטוקני? יך ןופ ןעךדי?
 בילי'וצ םאװ ןי?>נעמ עקת יל (םיליון?) ,ןטײך י וצ רפ טעוו (ץםײק)
 יד ןיךעװ ןיכעךברעפ רעך.ביל אוצ נוא גנורהיפ ןע;;טראנוא רפך
 טלפןלעלע^ עזײפצ)עךעי (לכוא ל|),טגאלפל טײ,ד,ךנאל,ך ירענײא ןופ
 (לקע?יע ♦טיוט׳ןום ןיךןױט יך זי? .ןיוזע ןעכירג ײגינואי״עלען רעױו
 ײז רפ טעטעך ,הטאנ רעײז ןיא טאן וצ ןיטפבינוא ןעײרזע יך ןעך
 ןוים ײז טעטעך נוא ייז טלײןד נוא טלהעפעב״ רפ(חלשױ ,טםגנא רעײז ןופ
 עניױנוא פךא;גןײ1 ריםטא;ך ןעןךנאך ןאך (ודוױ .בורגיןיא ןיךעךך
 ףיוא אך זיא םע ןעװ (שי.םא) ,ןקנעמ ן׳טימ טוט רע. םאװ רעךנואװ
 טךעךמךײג ןיגעןך רעןיא ,םיא ראיפ םעטוג טעך םאװ דןאלס ןײא ׳םיא
 רעך םאװ (•״ײם־׳יאפ* ,רעבמפפ׳ריפא) ,םי?אלמ עטקעלזע גיצנײ;נוא ןד
 ענײז ,טײןךגיטךאפטבעך ןיך םיא ףיוא קגאזוציטיילבײונאיזיא דןאלמ
 םעך ןפ^ידענעג יטאג יטוט (ובןזךרע ♦ ןאטיג טאך רפ םאװ םיקעמ עטוג
 ןום ןיקניעמ יםפך םיוא מןל ,ןיילמ דןאלמ םעך וצ טגאן נוא יןױענעמ
 םיוא ןײא ןעןופי; באה (טאגי ךיא ,בתן ןיא חתי? א*

 ♦ םיא רא£ג ג^וזײל
 וואז ... /
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 ןע^אן םאל אך לאז ץןלא זןל ראש תור$? טןאלןןי תבקן ח< זעי5

 ו לאןן אײדן
 תאזי ♦ יתךפכ תאז ♦ יתרומה!תל*ז ♦יתפילח תאז

 םייחל ךלאר סנכא יינאנ ,הטיח^ל ךלת תליגנךתה
 - ־ ■־ ;,־ י ן םול^לז םיבורא םיבוט
 5 לא? ײרך ץגאו םאך יין ןילאז םעץיןז ףאן טים יץן רא§ תזרןב טגאלז^ם קןן
 תאז ♦ונהרפכ •:תאז ■♦ ונתךומת תאז ♦ ונתפילח תאז
 םךןדל ךלנו סנכנ ונחנאו ,חטיחזעל ךלת תלננרתח

 ז - ׳ ■ י י • * :םול^לו םיכורא םיבוט י
 ד חאלךײסא טגאךט ין כיוא ׳ןאהא טיזק ץהא ןעמענ לאז תרבעמ ה&יא ץיא

 י .רכז םעך ראע ןאה רעך זיא רכן ןײא ניוא נוא ,ןיךייכ ראפ'י ןת •

 ולא ♦ וניתורפב ולא ♦וניתורומת ולא ♦ וניתופילח נלא
 םייחל ךלנו םנכנונחנאו״דטיחזעל רכלי םילוננךתה .

 י ׳(לאטײרד) %םולןעלו'םיכוראםלוט*

 עםײפ ױנע
 ןײמ זיא םא־ן ,גנוטיב םיוא ןײמ זיא םאן '(יתפילח תאז)
 עזױ ,גנובעתאפ ןײמ זיא םאך ,גנולםבעװבא - .'י *ר
 םלי תוכיךא אוצ ןײג לעון רןיא נוא ,'(* ןייג הטיסזע רעך וצ טעך ןוה
 ,־ױ ■•־ '•לאסיײד .ןעךירןצ ןיאנוא םעןקוג ןיא
 זיא םאך '־,גנוטײב םיוא רעזנוא זיא םאך (יןנתפילח תאמ
 .רעם רעזנוא ױא םאך ,גנולםכעוובא רעזנוא ״ז י ~
 וצ ןייג ןילעךרימ נוא /ךײג הטיחז^ירעך וצ טעוו ןוה ,עז.יך ■ ,גנובעג

 ־. לאם יײד .ןעךירפ ןיא נוא׳ םעטוג ןיא םימ; תוכיךא י
 ןעניױ םעמך ,גגוטײבפױא רעזנוא ןעניך םעזיך (וני1רופילח ולא)
 ,גנובע.גדעפרו;ואןניױםעז;ך.גנולםבעוובארןנוא ״ * ״ •״
 וצ ק״ג 'ןילעןו רימ נוא (• ץיגי הטיחק 1רעיך וצ ןילעוו תוםוע עקך

 ^ י •".לאם ײיד .ןעךיךפ ןיא מאי םעטוג ןיא י םימ;. תוכיךא ;
 \ ;• ! ;• ׳ • ._•_ . __ ׳' '•־ ;' ״ •''י ■־י 1 ײ

 ףיןא טעע טלען עץד. (ןעם ׳שנאז.־ ם^ג ׳םים׳ תחוס םנאלא״ם ןתו) (*
 •זיד תןץק



 טיק י. זיגאלזע תורפ? :ךאנ .ידנזדתו • עײנ א '
 יןיז טס^יראנרע ח ״ רע$א$ רעגימךאגךמ ׳ םיטהדד ב$,ע״שכ־ר
 לאןרעטיג טסןיוןוד גוא ,ץ#קמ ןעגךגיזםעך ףיוא ולי?א
 לאן נוא(םישעםע1״נ ננייז ןיפראװ קעיייא)ןא^ הקושת לאזרע רוגי,ץןךאטז?

 יוזאגוא ״רעךניקנוא ןאועץי© טימ ריו? ףיוא דץז׳םעךאגרגן ״ץגעל
 םע,ץ?לע׳ך רין?"וטםלאז יוזא ,תורפכ יך ןךיוק םקיקען גאה ךיא יוו
 ןופרעמקאךאח רעטכעלקרעך ריה ןופ ץלעװ (ןאטין גא> טעליוקיןלאז
 םעקגײן*ץי1 ןהעזןאטיןיןעק״נוא,ןיםאלינסיוארעײזזיאךז םאוו ןאה

 (דןיז עלא ןופ רעטומ ך ןענײז ײז םאוץ תועך תודט ך ץלאז ,רעךורב
 קךי9 ןעגײהנא יץז לאז ךיא נוא ״ ןיצךאה ןײמ ןופ ן־ךעלר טעטאךיגםיוא
 עלא וצ טײקגדךעהסוג נוא תועיןצ יןופ גערך ך ןיא ןאיטגײה ןופי
 -טוגאנוא הץויגע עסיורגא קוועןזיא הך£ רעס־זמרעמואױן ״ןישגע^
 ל9 קוךיג ברקמיזיטאה טיךךגיצרע׳לטוג עךיא טימ םאך ״עגךרעה
 ץירא)הלךתה םעלא נוא ״ דיח;אךובי ןום הנומא עץך ך וצ תושפנ
 רעט־ימךזיא םאך םאןןי טףלגךךעה טוגןופ געוו עמיגךץא <טעךט
 ץי!וצ לחומ םולשעב ץמסעפ&ז יןיז ײג יץא ךאמ (תונוט תודז? עלא ןופ
 ןיג יןיא ירר יוזאינוא ״רייט ןיגעק.טגיךניזעג ץגאהםאוך ןיקנעט ע.לא
 םאוו ןישגעט ך ןדפ ץרא.ל ץא ןוצךאי ןיבעג ןײרא וטםלאז יוזא ילחומ ייז
 נוא ״(*ןײזילהומ דץואריז?ץ.לאן ײז זא ,ײז ץגעקטגךניזעג באה דץא
 רעיניל וטםלאז יוזא ,עךעךנא ך ענײא לחומ יץז קנײז רימ יון יוזא

 רך ןיגעק׳ יץיזאה ריט םאװ ןײז לןדומ ךיוא ז;וא טאג רעגיצךאה
 סםלא הס׳עם

 ןיא קד ןײלוי טע\ו רע זא ״חוןןט תררונ וצ פ״ױ ברן? םאוו טעטש עןןיורן יך ייא
 יך דיבפא קגייןי רפ טעון חןןיזווןיה תיב מא טשאטףנײא עסיורנאיטךעון תורםכ 1 ־
 זיא נהנם רעד״-.םךןר יוסכ ןום הןךכ ,טכא;עצנאגא ניךעבאוו ןעגײז םיזןחוש יך
 תױ?3 יך ןום םףעךינ ף ןישךאונ וצ םיורא תויפ? ןיןאלע סי1א טעךײה םאױ־ רעד זיא
 ןום תוםוע ף ןעקים עטסךעם םאך םאוו ״בוט הה זיאי טלען טימ רונ ףועי ןײאי׳טימ
 ט;ײ60ינ ןיךעוו ײן םאד ט^יײה •״עךםעךם דוכבל ףוע ןײ* ;יטבעטי ףךאךרע ןעוו נוא
 יד ךאך •עגײז םיךעדין יד נוא חלזנ ןופ ק\נ טים ןײלא רעכײלנ זייא י ,הד־עס יד
 ,הלז? יד לנק.ט ןעןײ םאוו םיך?וז עוישךע ףיוא ךין ןיזאלךאפ טיני,חזןיחםיה תיב ןיא
 ןעמען יל? .םיױ* יד.ןעז? טפךאונ יםורך ןעניך םיםלסיו י םיאךי חםב ,תתרטימ יד
 .תקזג ן־יש ךיז ,יךעטײווךנן ;עקגאךינ ןיא ךיז טשאטינגײא עסיורנא ןיא לייט ,נהויניױזא ךיז
 ןויסי}חל־5 ןײא ןעקעע טאה רן ןעוונוא חוצינו",תובק לים ןיםערט חלילחןעק.

 '־ ןיא • - ׳' *־״. 1' ;_׳
 ײו ןז׳.נעק טניךיךעג טאזד׳ז? םאו;ןיטיןעם ף ןיבעוו רונ הלועםא זיא חלםף ףן.
 ײג ״ײי םיױנ׳זן םאון יך רעבין ׳ 71 קןי?עי ײ!ואװ רום? ם1י ראש טין םײװ׳ם נוא

 .ןיזןעבךעביא ײ1 קיג קמ זוס ןך ק;יםענ



 ןיגאלש תורפכ ךאנ הנחת עײנא ׳ 238
 םױ ןעגיל־י־יה םעךןעמיל יצ בא ץפ?עה ז;וא טםלאז נוא ״טגידןיזעג
 םענײרא טיז;ןענוןאדײס נוא ץזןזןא? ן׳םימ יים ״מאןוצךץיד ױן רופכ
 ת;י|א ׳רהא;טוגא ןענםעלם ןו$ ךוא זט?לא;הז.תוכז.3 נוא ׳ ןעןלנאדיג
 ףיוא נוא רעדץק ערעזנוא ףיוא תוךנ נוא הםנר§' תנםי א ״םיןח

 , ■' *,קה^ ׳לאושי.לל? ' :,;1

 -.י ... כרי בךעיץכאמ פכיל ןופ הנחת ;
 ןעק ׳ עןייןךאמ מפיוק ןעה ניא טכיל ןי־רעו*^ יד ןעטוקי)•יורא זיא םון ימ ט;ײה

 ...זיוה וצ 'טןיל יל גףןעןןיײ^ זזןזןל ף (י}אן ...
 <״ טפיוקי;ץגעו.) דובב ןײד ןופ באדו.דץא ,רע$א$ רענךעג? רעביל
 לא^ייז ׳רעמיצ ףא^ץא קלנימ* םוצ ענײא ,םכיל יף$, ' ...״ י,
 ״ רדנוזאנ ץי1 ןעי? ףראד רופ? םױ טקאנ ע;ילײס יד זא קנאמ רען ז;וא
 גואיןאמ ןײמ טיז? רימ וטסלאז ,״םכיל ךזזעג.יץז טפה טכיל ך יון נוא
 גיטריל זיא טכילעטײווצייד נוא ,דנומג ןופררא;א קנ&חחןא רעד;יק
 ע^ירײד יד ןעטהײליעב נוא (טעמ טךקז? םעד)לוזג)עמיי׳ד יןײד ץ?אמ וצ
 תומש? ע^נילע ך ראפגוא ןיךעקקע םנאמ ץימ גואעןײמ ןופ תומש?
 ןעניי!םאװ םיקודק עלא ראפ נוא ; רעךד>ױ? נוא רעדלעןו ץא ןיגיל םאו;
 ןיבאה םאוןחומשנ עםץלע. ךרא§ נוא',םןעהזעורק לע.ןעמוקעג םוא
 עניילק ך ן* תומזןי? ע?יך ך ראפ נוא ״ץזאלעג טי;רעןניק ןײק.
 זניא ןיפלעה טיז? נוא ץקעון רען יץז.ןילאזתומש? עלא ך ,יןאלךעדניק
 ןיראז רימ נוא ד?יזעךעז?וא ןךעון ץבענךאפ לאן םע םימהב ןיטעב

 ^— -־־—1 - - - ■ ״- ־ז־ -* - **יײ—*״■***^־י**^—8^1 *,׳■■ — ,■ז־-ו■! ־ו־ד־ו

 םולא הענט ,
 - ? קי1 לןד1ט םיא לאז רןז זא ת׳ישה ײ? רעביא ןײלן קין ןעם לאז ,ןיבאן טלענ ןיא
 טביל ײונצ זיםוק יצ נחונ דןיז זיא ןעז? זי? ,םעגעך טיס ןעםיק טכערזצ נוא ןױןעב
 טםגר םאךי רעםיצ ףאלש ןיא ענײא ,כ*ױע יך ףיוא לײינ ,ןײ1 לודום יונעיב ר? ןע;אונ
 ןיךףךארטכילדנװיגיירי׳טכיל דןוזינ,ןעם ןדגײווצ םיצ ןצ>נע$ ןײא ןים םאװיתורייכןן
 טםײהי ,ליש ןיא עםײװצ יד נוא (בוטןי ןיא טםיק׳ם ןענאוו זיב ",רעבם טינ רופיב םױ זיא
 רעטאם ןיס הםשג יך ראם *שביל הםשף, [ירייוי ןים יחךם ף .םענעי. טיםטכעריצ
 ניא ,רעניװ.({* ניא רעװש נוא רעטוםי ׳נייא ן׳םי א ןיבאה תונםהר לאז רענײא י ,זיא
 דניווא ןים זא לאם לים ט?עךט סע לײונ רעביא םיא טעב׳טי זא םורד ',ןיטיױוצ
 עךעךנא ניא . טכיל א ךד 'טשעל ראם רעך ניא ,םל^בל? ןיד להום רנן ףראל
 ןםין יןיטינא טינ ראם הלילח םאדןענעבער ,רעןיאםיא טע׳ב׳ם קװ לחומ טינ זיא םאון
 רעכײלן זיא א;לא ,רעצ םיורן ןיבאה נוא ןיזקן קקוק רן 'ןעק.ןעןיוא עךעםאײ טדן ■

 ■ בא - - -: ׳ - • .'• ״----
 דובן ןײד ןום באה ךיא ן קזנ טנאן ־,טןיל ענעקקעון ןײל* טקאמ קם קװ (*.

 •״■ ■ • ' • - •■•׳ •'■ י-■•■ • •■;••• •. .׳שכאםעג. ןימףן



 כק כרי ברע ןעכאמ טכיל ןופ הנחח
 ה?זז נזא תאג ןופ.ץרעינטזיאינ סיוא ,דדא;טוגא ע ןירעו;ת׳מפסי^

 .ןם# ׳ היסט? םיפמ׳ד תינח^ ןופ עןיורנ ךק׳ךנך וצ ןיי1
 •' " •♦(טכאנראפכ״ויברע)רעךץק יך ןיזע;עב ןופהנחען ׳

 זא טקיק ןאך לײןנ ,ןיו< טײנ׳ק רןךײא רעךגיק יד [יונ׳נע? גחנם רענילײהא זיא םן
 י ,יוגןיםעי}ןיךעוו םיטהר.ןופ ןידליוט עלא נוא״רופכ םוי ןופ טײקנילײה עםױין יד ■

 ־םםלא!ח ץ?לעה ריד לאז ה*ב טא; ׳חקגמו ם.יל?אן םיהלא ףמישי
 ״םיר?א.יײ ״ײת •יא י״ױינא)הק;טו םױ?£ ױן גוט׳ח יוזא ןײז

 ם'<1ךן יןמיועי (1יפ •נאז חנקנא •#׳נמ׳# קײ)(״ה^נמ. יײץנאז ענילםלעװ ןיא עא

 ןופ ןעץוו רע$וג# ץיז לאז ׳ןוצך י׳דיו .'<האלו לסךהקבךהךז??
 ןײא ץיחאה ןײד ןיא ןעןןיל^ ץיא לאזר^ ,למיהי ןופ רעטאפ רעמוא
 ט?ךופםעטא;ץי1לאזםע ,םחיא וצ טכךופ ןעךךע ןײא גוא ם?אןעןיל
 ק#ח ץיד נוא •,ק;ױ;יזו*ינ טםלאז וד םוא ,גידךעטש טכיזענ ןייד ףיוא•
 ירעך.ןיא ץםךײל ץלאז קץוא עץיך ,תוצמו הךות וצ גךלעטמי ןײז לאז
 תאר? ןיטכארט לאז ץךאה ץך ,,רמכוד יריך ןךיך לאז ליומ ןײך ,הךוח
 וצ ןיכײךיןילאזםיפ עץך ״ןלךציןע^ע/ןעלאזדגעה ענײך ,םןמק
 ׳עגיט^רעךע? טיוג עלא תובוט ןא$ נוא ״ה*ב ארובה ןוצך םעך ןאט
 םאך תוינקךצוםיקידצ רע$כע$ נוא ןהיז טיט ץקנע? רך לאז רע נוא
 לאז לאונקןײד ׳ץבעל זיצ^א; רעײז תוץןו ׳דךותץאץיזקסוע ץלאז
 טיוכ ,,הטןרפ הךקקא ןעק;ק וצ רך לאזז רענוא ,רעטקנעביגא ןיין
 וצ טײקךי׳דת ןיגאה טםלאז וד ,הןןךועגקלנא ׳תח; טימ נואדובכ
 וצ ץרעך תמתחי; נוא קבךקעג טקלאז נוא ,רעפעקעב ץך ןענך

 . •• לא ח■׳ $ •
 -.ןײר ראנ זיא/ט ןעון.ילין* ןײטא ןיא לאןדק ,טיטוןי םעך.טליל יך ןיפע)וצ בא
 חחנט ןעגיואך יצ חויקנא זיאי ב״ז• בךן זיא טכיל ןײ* ע?לעןו ןיםיון טינ ןײלא
 •אט׳י דע מא טמ׳ץ ץנאז נ* ןײמינ •ים לאן׳ט רוני ,ןי?ע זצ יחוציםאזיא כ״ױ בךן
 ןיבאח חזקךח נוא ץךאה ענעקא־ןןוצא •יא ראן יוצ נץרן זיא סאוויןיכאן ענניר? ןי5?
 ףיוא ניא םייעעט עמעעלזז עגיראן יר ףױא חומנא זיא חדיעם עניאירם רעדןיא ,יןעײד
 ניא ,ןידײי ליט ן* ־ייטא;ןיטקעלט׳ ■יך זע;ד ץא לאן ןעק'יניא ,שי? ןיםעי יצ
 יןררב ךין קייא יצ ־ץז ףיוא ץדילכקט קקק.לאן 'דןיא יךעב םע ךיא ׳ ןיעאה
 ,םילטב םידבך ןידיױ מי; ניא רןזוס ארובח ןוצך םעך ןיד םץקט ןינךאזן ןיטםאם
 טנאן חךומ יד שאל ןײ1 יצ םײק* יךבב אךז טנדעךראע ןײג םאך טעןו ,זעי׳תי
 רעגילײס רעךר^ע^ ״י־הזןע)ר י^ל.זןוא ב״וי גרן ,יגעז^ על.ײ3 ןיטםאם. טלאון ןעט
 1* ןעןדײכ ןד ייט ןילאן ״ ןא טןוק נאן? זיא נאן ץבלאיכ 1*9 כ״מ בךע ״כ׳ע כיא
 ;•־*-״-׳ • ־-־־ ׳דגד ױ ־יךןן חוקמ ןי? ק% לגיס ןד ״קחמ*



 ׳״״ רנחניק יד ץשטנעב ןופ הנחת ־ **<>
 לל? ןופ םיק.ך* עלאןיקיון? ץ?על ק*ידת*ן נוא רהא;קקלןץל^

 טײקןילײה ײן ראן טכךיפ קדון גטו ח?מה םיחן טיט ליע ןיוי ןײג ןעם לאן רעחןאנ
 .*מ#? םױ ןיפ

 ♦ ןישנעב ט?ילרא§ כריעיהנחה • י
 יןיא זא יןין ןפלםײרט דנעה מנײה נוא ריכ ןיא טךעטיצ ץראה ץימ
 ןעכילקעךק נוא ןעגילײה םעך דובכל םכיל יך ןעךנינ{ ן$ םענ
 עד.)תולוקךיא רעך ןיזפיך ע|א ןופ זא טנײזע רימ ,רופכ םוי גאט

 ,טצעי״ טםײטק וד קמעלן ראם טין םעגךא© (תךמוע תא ימ ינםל
 םאך ,רעטכיך טלעװ ןיםיורג םעך ראם טיםײטע וד״זא טי;םעןךאם
 ענײךראפ ןיטפקמ וצ ךיךי לוטיק טכיךיןיױ ףיוא טצעךךױ טצען
 י ל .ראךץנאכא' ןאטינ טסאה אוד׳םאך םיועעמ ע^כעלק

 םעך ןיא כאהי ךיא ,טאג רעליצךאהמיראב תמ.א ,יתאטןך'םנמא
 ןיגעקטנע ןעוויג אצױ טינ ןיב .יןיא ,טליךנךעג ליפ רעײז״רא; י !ז
 טרעןוטינ ןיב ךיא זא םי׳יון דןיא גוא ןישנעמ ךםא ןינעקטנע׳נוא ריך
 םעיךיףיוא רעכ$ ,ןי״נ לחומ תוריבע. עפיורג ענײמ רימטםלאז וד
 יך ףיוא תונמיסר טקאה וד לי׳יט (ןינחן ׳םוהך'לא) ךאךיוטםײה
 טימ ריך ראפ ןעמוק יד.ןעקיןן טםױךעננעב אוד נוא ןיקנעמ עגיךנין
 .גנוהײצךעפ ,ליךי ןום ןימעב נוא ןייןןד טימ נוא רע^רעה ענעקאךבלנ
 םיוא דיךראפ ךױ לאן ךיא :,יורפ עתח ךין< ןיב רעך ,ינא יימ
 זןאטיג באך ךיא סאװ דניז יך ףיוא ךיז ןיךעפטןעךאפ נוא ןהנעטי
 רעמיורנ ריך ראפ ןילעטק רימ לאז ךיא ,יורפי עכאװק ךיא ןיכ רעןן
 ,םן ןוםיןיםאךטא יוו ןךיוא ענײל ןיא ױז? טלעיוו עצנאל יך םאװ ,טא}
 ~־ל - ־ : . . ספלא ח*י # ׳

 רעעאװ עגיױו ךײא ףיוא קננײרמ? לעיג זיאי טנאז אןיקנן יכר אנת רעןגליװ רעך
 שאון חךות רעך.ןיפ קקנאךינ ע'ניױ.׳ד?ול?> םבירזןיא. (אטוי ףום חנשקרעך י׳
 ריא טעו) סעעאונ וצ ןעכילןעג ױא ין ;רעך;יק, עזןיײולא ץײא ױא להאף ׳לאךועי
 לכטי םכיהואמיט ל&ם) ןערעון טנינײרע; ןעקעוו ראס (?ןירחטה םתא ים י;סל)
 עיעײא עלא ןוס (םכתא רהשא םכילילנ םוי בךע ד;ך עדעײיא ןופ ךף רדי טץנײן

 עניצוםזע ' עלא נוא 'יםיזעקט י עץױםוא רעון 'נוא (?םכתיא רחטם יטיז ?'רופכ
 נוא ,ןיכאם ןײך ךײא ץא לעינ קקגארינ םקיבאו ז יןיז י יקגלניד. ךײע טם.לעה
 לאיש? חוקמי טנאז,הייםךי איקנ רעךי ךי1א יון ;לעקיןז ן* רעןנאע יעײא ׳םלןןןיבז?
 יוז יויזא ״הןים ע^יליא יך מא ח״ישה (ײ לאקזזמ אהבן םעך ךךד יטגאן ת׳יעח
 מןויי^ז .יך יסס? זיא זװןןט* ךיא 'יםסךהטי םידןהט סיה םןי3^ יהןוןן

 ת׳נק׳ר ׳ ״ י



 אכק :ץשםנעב טכיל דאפ כ׳ױ ברע ודנחת
 ןי,ם רעק רעבא ,חבוחת ןיכאמ רין< ןרפ וטהנאןר קגױו ןײא טױקנוא
 דןאװזענוא ןילק יוזא ןיב דןיא םאװ אפיג ראפ רעד. טא ,ןיטלעװ עלא
 רעך זאךאךטפײװ ןײלא ח ,ןיײאיך תונמסדרימ ףיוא וטםפראדא?
 ןיכאז עכלעזא גיךנעליון טינ ראנ ט?א רעײז. טוט שנעמירעכאוווע
 באהןאטעג/באה דןייא םאװ דניז יד ראפ נוא י,ןוצךל טי;זיא ריד םא׳ון
 תורצ עליב יך טםואװאב ןענײ! ריך ראפ ,ןעטילעג ליפ ךיוא ךיא
 ח ,טאהיןז רהאי םענעגנאגךעפ םעך באה ךיא םאװ גנוקנײרק נוא
 ;ןעצראה ןעםיט ןופ םיורא ןיעניך םאװ ןעצפיז ענײמ טרעהיג טיםאה
 םעךןיא לאמיליפ באה ךיא םאװ ןיךעךטייך ןהעזיג ךיוא טםאהינוא
 ,טאהעג באה ךיא סאװ תורצ ענעךישראפ יך ךךוד ןיםאגךאפ רא;
 ראי םעך ןיא ךימ טםאה וד עכלעװ טימ םיךוםי יך נוא תורצ יך
 באה ךיאיםאװ דקז יך ראפ שינעמוקפ^'ןײא ןײז ןױישלאז ,ט?אךטשג
 לאז',ריט ר©* ןא טשךע ךיז טבײה םאװ רא; ױעײנ רעך נוא ,ןאיטי^
 ןאמא ןעצםד ןא ,זעםנ תמגעיןא רא;טשנעביגא (הכךב תנשא)ןיך
 ןאמ ןײמ ןעצטישעב ילעגילפ ענײך טימ יךיוא טםלאז יור ,ןירעךט
 זנוא טםלאזי טאג רעטוגי ח ,ךאלרעךניק עגיךלושקא עקימ טימ
 י /קילג טימ נוא תסנ טימ ןישנעב זנוא טםליאז נוא ןירײש וצ טינ הלילח
 ךיא םאװ טביליך ןופ ןײש'םעךי ראפי ,.דםנר? טימ נוא דנוזיג טים
 קגילידי םעך דיובכל נוא ןעמאנ ןעגילײה ןײךי דוככל טצע;'ןא דץב
 ןיא ןיבאה רימ םאװי םעטוג ליםיב םאך רונ ןהעז וטםלאז ,רופב םױ
 ןעהילפקעװאסניטאש יוו ןילאז דניזעךעזקא נואי•,ןאטױ ראייםעך

 י ♦ ןמא ,טיםילעטשקביג יד* ןופ טייןךיזןביל יך ראפ״..ז_ ־. .
 ; ״ ■ ם פ ל א ח ש* ם
 ״יױ יצ תרעןי יעהקאנ ךיז רים ןילעוו ךיז דײר עטצעל יך ,לאךח ף רסעץ ח״גקח
 ילזי יביעיג טךעק. 'ראם ט?א; ת״ישיח נוא ,רעןוש ירעייז״זיא אביקע ׳ר אנזן םעד ןום
 רי0 י* רעײם ךין טךעק.('ם^ןל^ חיושןזו נוא ינלונעשאק ץײט ״רעך ראגימןו <חךקם>
 /ךירי יצ תרעק.'רע1^א; ךין ילץא לעװ ךך זיזזיןן םאןו .חןקטאי ראן טלמיט־ונן
 אגיקל,׳ר רענךלײח רעך. זןוא טךעלקךע ,טוג רעבא טןארטאג ןעם ןעון - ? לג1ט
 רעגיא ה״ב אריב רעך. טזאך רופג םױיזא טאה אקיקע ׳ד רעןילייזן רעך זא ןעם טען
 רישי ױי ,ךא; זנךא טינ נוא עןינײן םאך ,ןעקנאדעניןעםיט ןײא ןעומ חלנ? י;וא אך
 וצ טבאג ראש רופכ םױ בךע זא ןעזןען יך וצ ניטיײנ. רעײן.ן־אך קקאח רים םאו)
 ןום ןיךעיוט יך ךך קנען? תין׳לעב ט?יל ,נא? ןענילייןך םעך. קם הוךילסו תליזך?
 ןישאנע; ףיור# טךעוו שע כוא טײקןילײןך זךוכיװא ריש קבאח רחאי ץנאןא לײס
 רעךליקע#עךיאףיואח^דקוחךהט סהא ןילא ײ זנביקיהג קגאן ריט ,ע״שבר ן׳טים
 נוא ןזןנןי* ןףאש? ץך. ט§אנ' מן זף י* זןוא דע^ /רןיל{> ן? ײ ביןן



 ♦ רופכ םױ ףיוא ןעךניצ ם$יל רדס : 242
 םןאן ךאנ רעך,נוא טןיל קז? טניץ ,(גנאנ רע^נוא ןוז)ח$חה תעיקןי רא£>

 .תוכךב יל קי?

 רעא ,םלועיל ךלמ וגיהלא ײ התא דןור?
 רנ קילדהל ,ונוצן ,ױתוצמב ונםיךק

 ■ י ןםירופקה םױ לש
 ונמיקו ׳םלוע? יןל^ ומדלא ײ ה$א ךורב

 -;׳ •־• ־,;׳;,..• :הזה ןמזל• ונעינהן ׳
 .תוכרב יד קם טגאז תכע םוא םלאש? ד*? םױ קװ > ל.;

 רעא ; ,םלועה 'ךלמ וניהלא ײ התא דןורב
 לןל ירנ קילרהל וגוצו ,ױתוצמב ונשדק

 *.* •• | * :־: זי : ז : ־,: * :1 ״

 :םירופכהםוילשו תבש
 'רנמןקו :ונ;חהזע ,םלועה - ךלמ וניהלא י ײ התא ךתב
 -...׳;• י • :הזה ןמןל ונעױהו
 וגײחהש ה;רנ ף ץגאז טינ. לוש ץא ןיוש לאז ,טביל ששנעבי)טאה םאוו יורפ ף

 .ץזץקב טןיל וצ וני;חהשטנאזינ ןיוש זןאך טאהיד.ליױן ,םלוע ץטיון1

 ״ י ־• - .ןיזעםנעב טביל ךאנ כ״ױ בךן? הנחך י
 וד םאװ ,ןעמאנ ןעיניל ןײד קנאך נוא ביא דןיא זגינעק רעסיורג
 ,ץקקב טקיל ןופ ה$£ יך טימ ןעוויג הןזז? רי^ םסאןך .״...8

 ס םל א השע ם •
 ופךףןײװך? ךל ריא טאוך רהאן ץנאנא םאוו טקנײג דניקא יון ץנזךאה ןע6.יןן ץפ ןעץיון
 םיוא״יוןןעמיוו רף מלאז אן^א '< םיא ץם םיא טאה רע םאון׳ רעטאם ןעבילא'וצ
 ןימוניט עגילייכ עיכײט יך קצינ וצ טאה ננךלצולפ נוא ןזועןין יטינ ראי ץנאנא

 יװיוװי ,רויציי |יא ראק םאך רע טלעטש ףיויא רע טלאם ״ןעןןען רעך םיןוי רע
 .טאה רן אםט טײצא ןעװען זיא רענײא טים נוא ץךאה ע;עםן ןײא טיה םיא ףיוא
 ךיןטאזךגנולצולס ,הוקם ןײק.טאהען 'טינ םכיישאי אנת רעך טנאן םאך ,ןירערט
 ןום רע זיא ',חוקם א ־ןעוױן ןםךום טיא רעךגיקעשעךיא ריא טײזךילקיל? ׳לאךשי
 דיא ןיא ןעגןאנינ ןײרא נ;ושארעכיא םיחנ טנינענאב׳ קטע־ו טיס ,ךײא זיא להאוו נוא
 ךױ נוא העש ען.י;ײא ןענאטש^ מא ?טכאג ראפ 'רופ? ם1י כךע ט?ע.י ךיז ריא
 ןיםען ראם יטאה רן רעןא ,ןצ?<ווענ ליס לען^ךו ןום רעןןאן ןע?ילטךע^'רפײא טך?



 ככק .,ןישטגמ טכיל ךאנ כרי בלע הנחת
 טניל ןיפ) ,ףוצמ יד תטן? מא׳ ,רופכ םױ ןעגילייה םעך ןענײ^אע ניא
 נוא טײןנגיטכיל ך ןיא ןײג ןײרא ט?עי ןעןינאר_יג ענײם ןילאז (ץ״״נ
 טסעםפײיװ ,ךופכ םױ ןעגיטכראפ נוא ןיםיורג םעךןום טײןךגילײיי
 ןופ דענןךעה יך טםקעװרפ נוא טײקגילײה ןופ ןיךעיוט עלא טצע;
 'ה^יילס יןי!ןעלאזידנױ עניימ ,הבושך וצ לארשי.קלאפ עביל ןיך

 וצ טינ םוא גאט ןעגילײה'םעך ןום (גנאנעייא ױינ) ריט ןײינ ןעגײל טינ
 ,.גאט'םעך.ןופ״ טײקגילײק ך ןיגעון ןעקנײד ןעקגאדיג ענײמ ןיזאל

 הלילןד לא;םע ,רעטםניפ ןיבײלב טינ הלילחןילאז ןעקנאדיג ענײמ
 וד ,ןיבעל ןײט ןום טקיל יך ןירעון טךעטםץפ ראפ טינ םעך דןרוד
 ןךעטפניפ ןיא הלילח רעךא ,טױט םוצ ןענמתח טינ הלילח רימ טםלאז
 ןײמ טכאמעג גיטכיל טצען באח ךיא יװ ױזא נוא ,תונמלא ןום׳דןוב
 זיא יז םאװ המשנ ןײמ ילאז. ױזא ,גאט ןעגילײה םעךדובכל זױה
 יד ךרוד ןיךעװ טכײל רעד״/וניז ענײמ רעביא ןיךאװעג רעטםנים

 תולםחיך נוא ןיטםאפ רעך טםײה םאך,גאט ןעגילײך םעךןופתװצמ
 ךךודנוא /הנו? םיורג טימוןךאה טימ ןןחאך לעװ ךיא םאןו תושקבו
 ♦ ןמא,רא;ץנאגא ןאט וצ ןײז הקזמ ךימ טקעװ וד םאןו םישעמ עטוג״יך

 ....ױ ♦ןישקןעב ב;כילךאנ כ׳די בךע הנודךא ךאנ

 רופק םױ דוככל ןעךנוצעגנא ךיא באק טכיל עזיך ,וללה תורנה
 ך .ןעטכילעב וצ םוא ,טגילײהעג םיא טםאה וד םאװ
 יןאלעךױ עמעךא יך רעךניק ענײדי עכלעװ יןיא״ טכא; עכילקעךש
 םיוא םישךךמ יתב יך ןיא נוא ןעלוש ייך ןיאיןעמאזוצ ךין ןיפײלק

 םפלאחשעם
 *׳?3 םעך ניא ןעקןירזנ נוא ןישפ טין ךרוד טשבלען ,שאקז איך ןעקנוט רעטניא
 ןײןי- ןיז?כארט םיא יןיזאל טינ ינחורה רעך טבײלב רע זא ,זיא ךילדןעטשרעס
 ןיטכאךט םיוא ךךוד רונ ,ןעקנאךױ ע^יראנ יך יזיא' ןיקײלנ םאך ,אםט ״רעבלעז
 ןינעיג נוא .נאט ןוס טײקנקלײק יך ןינעון ,טבאנ. ראס רוספםױ ברע ןום יטײקנילײןד
 עגילײזז יר זניונ חךובע רךם עןזנאנ ןיך םעד נוא םאק,יך וצ טינ הלילח טנײל׳ם זא
 ןייךריא טעװןאך • םיודיױיך נואתולסןי עכילטלעײעלייןוםךיזןינאלםייםיורא/חום
 חלילח ןעױ רעבא .דץז עלא ןום ןיךעוו שאך ״ןעקץט רעטנואי ךד׳נוא ןעקנאדענ
 תטים ר׳הצי רעד.זא <ץ?.ורתאטח חתפלי יד ןיא חוט םעך ןיץיל ןײךא טסײזן
 ,ריט יןײב ךל ןיגײל רהאי,ץנאנ א ןום דנין הךות ף ױו גאט' םעד. ןום טײקנילײןך
 קוא? מא רוסב ם1י ןוס ננאננײךא ןײ3 טלאז,ריא <םניתו#םג תא םתינען) טבײרש
 *ײקגיליירף ןיא ץטערמ [ײרא טינ חלילוך ןעכאמ נינעט רעטנוא רעול? י,ןעגינײט
 סים םעךןעײבך ראם ייף. .רופ? םױ ןום ירםוזת ט׳ק;םעך ,יתועםנ ען״3 עךןײא
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 ןיש־יװין ,רעצרעוד ערעטי? עךפץן רעטאפ רעביל דך ,דאס קםיוייצ
 י ןחא׳ז ןיכאךבוצןײמ ךיז טשימרעצרפה״ענעכאךבוצ'רעךנעןיוט ף
 ןיםיתאם רעדניןר ענײד םאװ ןירערט ןיכײטיד ןישיװץ ״ קירא ךיוא
 מא ־ןעזעיטנײרא ךיוא ןיךערט ענײמ ךין ןילעװ״ריך ראפ טכא;יך
 .ףױא טנעךביםאױןיראצ ןײד ׳ןייזעעלראפ ןילעװ ןיךעךטםימנעלא ף
 םאך ,ןזײװעב זנוא טםעװ ת ,לאךןתקלאפ ךילקילגנוא ןײךי,זנוא
 טי/ךיוא זנוא ת טםא,ך ,ןיםעתאם טינ ךיד ןיבאה רימ יון ױזא
 אױז,רךןיק. עטבילעג ענ.ײך ךיוא יטציא ךאנ ןנײז רימ״זא ,ןיםעןךא?
 םףפא ,(יםירפאי'יל ריקןןבס)איכנה ה;מרי ךךוד טנאזיג טםאך ת
 רערעײט ןײמ זיא(םירפא ןופ ןעמאנ םעד ףי1א ךייז םפמי ־״ סא׳ײ לארפ״ ללנ רעד)
 םאך רימ טפײך םיא ןיגעון ד־ײך ךיא זא ,דניק ךילטךעצ ןײם ,ןוז
 ןיבאך תטמסד םיא ףיוא ךיא לעװ םוראך ,םיא ףױא קךאה

 1 •(טאג םער ױזא)
 ,קדןוצױ טצעי, באך ךיא םאװ טכיל עגיזאךיך ,וללה ץןוףייך
 רא;ךילקילג ניטכילא ןופ בײהנא ןייא ןײז רימ ראפ קלאז • ־
 ,ןעמאנ ןעגילײך ןײל דובכל טתל ף ןעךנוצעגנא באך ךיא ױו ױזא
 יזוייוזא נוא ,ןיטכײל וצ ןיבײהנא לאז לזמ ןײמ ןיםײה וטםלאזיוזא
 ױזא,,טכיל ןופ ןײש רעך ראפי טםיולטנא םאװ םעתעטצנים םאך
 (יבלב ןתו) .תורצ ענײמ פלא ןםיולטנאילזמ ןגיטקיל יןײמיראפ ןילאז
 םאװ ץלאי נוא םעטט ןאט וצ קשך םעך ןיבראה יןײמ ןיא ןײרא בינ
 ןילא;יך. ;ךאלךעדניק ענײמ ןופ ןףאה םאךיקךאטש ,טלעםינ ריך
 םךךבא ןיךעטלפ פרעײז׳ןופ טאג רעך ,ריך ןא טקעפ ןיטלאה ךך
 ,פאךא טינ ג׳עך'ןיטכפך ןיכײלן ןופ הלילח ןילאזײז',בקע.י.קודצל
 רעךןיא קשנעמ עכיילצטונ נוא ,רעךניק פיירטי? ןיך ריך ןי?אז יך
 •פא טינ הליילך לאז ךיא ,ד?וב רעטיוא ןיקךאטשטםלאז ת ,טלעזן

 םפלא חפוס
 חזגבי ר#א רבנה רנרא> וכוטב לעפ ן׳טים םאדז ךד ט?יר ,קקנאדױ עשיךאנ טץ?
 חיל) ,ײפיחזמי ישאיהגס יןײ} .םךא? םױ ןום הרותזג הוקםא ןיא טײטטי קק
 םדא ־ק טקיר־ן עךןל םוצ נוא (וחזמה יי וט ,ןיםױרך ןיא דיא £אק יד נואי רים?
 ניא ײ לאך(סי '״,דוקו?.י ״חיק, לע? ןיזןים נוא ? ןירעוו טןינײרי? ןעז? לא; ױזא װן
 ןיקרעםאב יצ ױכב (ײלאךוסן ״חזנבם. טינ ןיאלז}י8אק4ינן?אנ.םעךטונ טבאךזןאב׳ם קון
 ת׳יםיה זיא קון • ,ןעקנאךינ םפך זניא ם׳אביקע ׳ר ניזןעיך'יון ןעם טעז היםןי
 זמא טעון רע זא ? גנינעםאה רעיזנייריא םקירד לטי?אק.ןילשנאג ןיא לײײ ,זיא שךך
 זװרא זןוא ףױא ןיםינ ףיורא ןך וצ ןיירעק *ננונעםאה.םךאון םען םױא םלא אי^ רען

 חדהם



 נכק י ץשטנעב טכיל,ךאנ כ״וי בףע ,דנודח
 רעךןיא ראיא רעביאנוא ;רך? ץם ײן מא , ײז ןום ןירעמ ןעםד^
 ןי?יול ריך ןילאזדימ נוא דנאל עץלײק ןײד ןיא ןײזעיא רימ ןלאז טײצ
 למןיה־ ןופ ןעקיזק םאר$'טםעןן ת םאװ זעךלםה תיג םעך ןי^
 -ד־-י׳ • •׳׳■.:׳; • . ןןמא״דרקם*
 קלאפ עביל ןײךהעז. ,־שםא? רעגיםראנךעתיך טעב יץא ,דד אנא
 םעך .ןךעןרא דןך קטכךא$ מא ןירעטיצ ײז יוזא יװ לאךזע:

 יל ענײא ןיטעביג רע^דן ןיבאה יל ,ןא ט^זק םאןן רופ$ םױ ןעץלײה
 טעךרלןייגנא ןיבאןד נוא ״דאנט> נוא האנק ךך ןום ןא^ך בא נוא עךעדנא
 ראפנוא',קראהרסיךקבעךבוצניאמיעאלם יװרעךײלקעםייעענײר
 ערגױיזןיבעג רא? טסלא) ח ,קך<ה רעטײגא טימ ןירעךט ןעםיג

 רעך ,רעטא5 רעביל"רהא;טוגא ןענמתח ןא יך טםלאזי נוא דניז
 קחצלםהךבא תובא עןלײמ׳פךעןנוא^ום םישעמעטוגידזנואןאךו
 םײךוצתא'׳הא.לל לסך הקבך הךש תוהמא עךעזנואןוםנוא,בקעױ
 קלאז רימ קן?םערק ערעזנוא קךאטזע נוא ׳ ןד רזג קטכעלבז םעך
 ןעגיטנײח ןאט וצ ןירעהיל רין? םאװ ןיכאנ עלא ןא^ נוא קטקאיפ ןענע,ך
 נוא ׳ןךאזע טינ םעניןךילאז תינעת רעך זאי ז;וא טיה ראפ נוא ׳גאט
 ןעטיהםיוא וטםלאז לאךזעי קלאפ ןײך ןום ןפיורם ערעגנאווזע עלא

 םפ־׳'תפל תעמ ןי?נאגא גראװניספ קי,ר ןיקע^שראפ טי; ײ.ז לאי םפ
 יד ןוצךליןעמעננא טםלא;נוא ,דני,ך םעך טי;יך טך ןיךאבז טך לאז
 טםלאמוא ,גאטי ןעגיליײה םעך דויךל ןיזפטקן טכיל ענײמ ןום הוצמ
 קלאזרימ ןעגיוא עךעזנוא טכײלרע נוא ,רהא;טוגא וצ ןענבתח זנוא
 עמיך ןום טײקגיטכיך״יך נוא הךות קד ןום טײקגיטךיל דיןהעז 'רך
 םילזפורױ'ןױנ$'ףױא ןײ$ ןײך ^ןיטכײל ןיכאב טק^אז נוא ,תובמ
 ;.'11״♦ןמא׳וניןכ;בהךהו?ב

 ; י ד ־ . םמלאחמים
 םעגיעט?ניז)יד.ןיםו טא* זמא ליץן,םיסחר (יי לזילזעי חנקמי זןי ןעײ ו הןיחמז הרהמ
 נינע^לעטנוא םיון ןילאזזריט םאך ר*נוח ןיס טײקנילײך ןײז.ןיא ןײג ןײרא ןילעוו רים זא
 ףזא ףלעה נוא ',זוינעזו םנח,ךךײ [ינאם .סום ניא רע$ןעק.ן׳םים ,חוהםא ןיא ױן

 ןױנ־יצ ןײךא תטטיחמ ערעוניא ןעןיןײךיצ ׳םירל םלם רוקם״רגךגז* ןײן רע טעױ ןאל
 לאונקי םעך.|י.א חוקו? ענילײיל איד ןיא .ם.יפרוקמ קיםן םעך טנידלע.איםן רעך יון
 {ײא ןיטע? םיוא ןאך ירים [ילעיו ״ ןיגעל ן\ם ײ י;אםרו אי3ן רעך ׳ טניךנפ .ײ םײח
 זטןיא נוא חךפכנ חןױלםי הליחם ה־ןוםןי ,<חתא ית^זוןן לן ע^ואן ינעיןעוה אםראו

 •ןםא • םול^ן חןןךםו םייו ןיזןע^ זצ יט וןיא טןירןך ר$ .רסולב



 , ♦ירךנלכ ראפ.דנוךזך ־: , י ; ***
 תונמםר ןופ רעטאפ דעך (תוחילסהו ןמסרה בא)ש?יב ײ,ע׳׳שבד'
 ךיא /םי?א ךרא ןונסו םוחכ לא״ טסייה נויא גנובען ראם נוא
 ׳ ץראה ןיכאךבוצ אטימ ,£א,ך ענעגיובעג ןייא א.מימ דיך רא© םוק
 הןוילסו הליזומ טעב נוא ,זענךעטימםיורג טימ נוא טכףאם םית? טימ
 באה דןיא ייס׳רהא;ץנאגא ןאטיג באה ךיא םאוו דניז עןייס ףיוא הך^כן
 ןיטעב ךיך טמוק ןע$ זא םײון ךיא ,ןיךעג םוא רעךא ןיךעג ןאמיג
 זענעמ םעך ןום תוקךצ איך ןעך ,ןײז_םיצילמ םיזעעמ עטוג יך ןיזומ
 ךיואנוא םישעמ עטוגןײק.'באה ךיאנוא ׳םיא ףיוא ןײז.ץילממ טוט
 זיא טײקמורם'ט?עךנוא דסחתולימג ןײק נוא ,ןאטיג תוקךצ ןײק
 ראפ םאווי טימ /רעבירעך ייינ רימ זייא םך , ,אטך ראן ,רימ ןיא
 עצנאג ןײמ ראנ ,ןעמא;ןעגילײה ןײל ראפ רימ ךיא לעמיץ םינפא
 ןיךעיוט ד טניםעיג ןירעוו טײ£ רעך ןיא וא ,דיך ףיוא זיאגנונעםאה
 ראפ וצ רוםי;םוי ןופ גאט םעך ןיבעגיג זןוא טסאה גוא ,םימסךןום
 ,םןונעףניפ גאט םעך ןימא$דונוא טםא-ך נוא ,׳ךנך עךעזנוא יןיךעג
 ץךאטרימ ערעךנא םאך ,ןעקניךטנואיןיםע טינ ןיךאמ רימ׳זיא םןײא

 ,לײא טימ ןעךימש טינ ךך ןיראט רימ עטיךך םאך ,ןיזעאך טךיךיז
 /דליו* ןיא יי> ןיײ ביםש ןיא ײם)ךיצ)ןיא ןײ;ג טי? ןייראט רימ עמרעם םאך
 ףנים יך ,ןיךײש םא ןענאמ עךעזנוא ןום ךך קזומ רימ עטפנים סאך
 ןום ןעגינײם םאך ״תונוע עךעזנוא ףיוא ןײז הרפס קיא ןלאז ןיכאן
 רהא;ךיכךוד ןעבאה'ריימ םאװי הךפכא ןײז לאז ןעק?יךמ נוא ןיסז?
 לאמ ליםמײס /הךות רעך ןופ ץךא ךךך ןא ןעקנורטע^נוא ןיסעגינ
 באטינ לאמ לים ,הנורסאו הץוועאךהכךב א ןאלאמלים ,ןועאוװ? יןא
 םעך ךרײ זא ריך ךיא טעב ,זיא גיךעךיג יװ תורוקכ גיסכיך טיהעג
 ךרה ,ןיעטםאפ םעך ןופ טציה רעך טךעו; רעפךע,ך רעזנוא סאװ
 ןעגינײפ רעךנוא ,תומשנ עךעזנוא ןערעך טךעטײלעג לאזרעײם םעך
 רפ רהא; ץנאגא ןעכאהי רימ ״םאוו ןײ1 ר״כמ'לא/,ןױעאוו טינ ןום

 ס ם ל א ח ש ע 3 . ,
 עךנעןײז מ* ירו זױז (יזןינעק ןזם ננאםנזי . ...־ ײדנ טכ ראפ
 טננײך? טיסנ ןײזופד? ,דרן וצ רן טיי) י ־ •־ יי ־ יי
 טרעלקרע טרעװ םאך ,טיורנ}'ןײז ןײרא רנן ין׳ויר ןום־טױפ יל ןיןי טןאן ח?ײירעך
 ףױא חלנ״ע לעג רעקײיי? .ל^זז ךךוד ישע? זיוםן םךאי ײש? םױן הנז*ס ״
 זא ,ןעויײנ ב#ײם ךיז טאק. רעקלןן רעל יעך •טחל איקי ופ׳?;? ;.רםעל זםוםו

 ןי*> חיןײנלנעקצוךוח ןו^אנ םען ןףאקעקךןיחי רעלן יײ9 <*



 דכק ׳>״י 5יירדנ לכ דאפ הנחת
 ךױץ ן$'ןךומרימ םלא ןפגי;ײ# םאן מא י,תוטט>; עךעזתא םן־רעלפ
 וצ םי? עךעזנוא טין? קפאלעג קגײ1 רימ םאוו ןךז רןפכמ םע לאן־,ןײנ
 טךעוו קןד ריכ םאמ םיקעמ ע^יסאכנוא ןאטי? ןיכאהי רים נוא ,ןיזײכ
 .ךיעי ןא ןיײנ רע חמ זיא םרזד ןיא רעון נוא ,םולען םוב ם־־ןך ןיזעװך
 ןײז רפכמ לאז ,ןענאס עךעזנוא ןופ ןעדײזע פא דןיז ןעזומרים םאוו נוא
 .רעהיג םאוו תועיניצ ןופ םי;ינע יך ןיא ןיכאךןךאפ ןעבאה רימ םאװ
 טןרעלםךאפ ריןנ׳ ןיכאה םעך רעביאנוא ',ביױונוא ןאמ ןעעיווצ

 םורך י,תול? םעך ןירעננײלךאם וצי מכארבעג נוא רעךניק.עךעזתא
 הבוזעת רעזנוא ןא םענ נויא זפײקןניךאבתעך ןײךקעוו רעך טאג רעביל
 ןײא וצ 'נוא״דנוזיג וצ נוא ןיבעל םוצ ,רהא;טוגא וצ זנוא ףלעהינוא
 ןעלא;רימ ,ריוהט בל ןײא ןיבעג זנוא טםלאז נוא ,,דםנךפעגןיר?
 םגמך ךיךעגניךגראפ זנוא טפלאז נואי ;בל,ל'תבחךך ךותמ ןעניך דןיך
 וצ םיוא טינ חכ ןײק ןיוזע ןעבא׳ל רימ םוראוו ,תור^ עךעזנואיןום ךא;
 יוצ םיוא ןוראה רעטיכ רעזנוא םעניןך ראפ טינ ןעבאה ריכ ,ןײ\כזע
 ךיך וטםעװ'טכײלים ,הבהאב ןא ץלא םאך ןעמענ רימ נוא ,ןךײך
 ■עךעזנוא ןהעז טםעוו נוא קלאפ עמירא ןײך רעביא ןעמיראב רעך ןיוזע

 ,ןיךעװ טזײליג םיוא רא;םאךןילאז רימ זא הלואג יך ןהעניג נוא ,ןײפ
 :* *הלןןמא ׳געז? עךעז;ואןיאןעךעך טיובע;לאז זעיךקמךתיברעךנוא

 זיהלען £* ט^ ןןס רעך ןעװ ירדג לי> ךאנ טקא; ײכ רופב םױ ןעק טגאן ד

 קלױו ץיה '׳לעו5יה ןיא םאוו רעכאפ ץימ ריך ראפ ןײ״ג ףיוא לאז םע
 תונקו םיא$ס ענײט עלא ףיוא ץךאה רעכיכ ןײמ ןופ ןי;אלק נוא ״
 ס^םאװס״ן׳א)ף־קאץיא טיןכ ן$ יןייזטכײה ןגיכאג רעײ;.םאו; םיעז^פו

 קוטריטםאװתונז. םעך קקןײדי? זנוא טסלאן נוא ,םנײא טפעךטאב
 ־ י ־ ־ ; . ,. ־♦(דחוי־-ס־קטא; ןײך ןלײןיצנייא י *־ •

 ספלא הש*ם
 םעז?מ׳רק,זײק־ 0״י)מלױ. עגגאל *)י1* וױיאןוצ ןיבײהנא טײצ ןיוש זיא שפ
 ,זײששיןשיוקוצ ואװאוןינ זיא געוו קןיוא סאװ נע\ן עפױרניעא עעאל יך ןךעון
 םי1רא.קיג ןדןייכ; אוצ שג׳לא זקאדךנ ,טלעון עןףןע ;ד ןייר^ם ףראל׳ק
 טקיזהן רן נשאןן .מוה• ן* קר*ק תואצוהנואמיפזעקקײבניצםעםעףראךמ •

 קזיר י' י ץ ׳



 ןדלעי תלפת ׳ףאנ תנחח .?48
 ענידפ ׳4יקה ץא רעןא|), ןי'יס,היך.רא8 ןײנ ףיואלאזסנןת$>עי
 ןא^עג נאה ךיא םאןן ד;יז עןײמ ןופ באה ןץא םאןן;ןעיןךע^ ,.:״ .
 נוא .ת״יב ץיא טיו? ן$ףיז ט$ײ.ד ןע^אן .רע;יז םאץ ׳רא;ץנאנא
 הך1ת ץיבקועג.לבק.ם קךאה ריל םאץ תוכן םען ןעקגיד.';זנוא טסלאז

 • .חיקאר? ןופ תינ ןײא טיו? ןא ץז טנגייה יז םאןן .
 עסײסעעיז? ׳לעסיחןיא רעןאפץימרךרא? ןײג ףיוא לאז םןן תלעי
 באה ץא םאױ ףיורד ץ;$יג רא? טיןעי וט דןיא םאױ ןעךעךמ -״'

 .םאוו ־,םיעזעןןו תונועו.םיאןס יך טילריך ןיגעקא טגינעןקי; רעךיון
 ׳ײבך טפעךטאנ םאך ,ריןןייג קיא טיוע ן$ דןיזי טיגייה קמא; רעײז
 םיןעודקה תובא יירד ד ןופ תוכז םעל קקגײךין ז?וא םפלאז נוא

 יבקענן קחןף םהךכא ד.; -,־ :?ד
 עםיתגעץיט ״לעמיהץא רעטאפ ץימ רךראפ ץיגףיוא לאזםע ,ףלעי
 רעטינ ץיא םיט קגאלק טעען,וט יץא םאון ק;אלק נוא ןעי?פיז י ״ ״י׳
 זיב ןאןייג באה יץא םאוך׳םייע^פו חונועו םיאן״ך ענײט עץא ףיוא ץראה
 םןן סאון ,ת*לד ןײא טיט ןא יץן ט?ײה קוןא; רגןיך םאוך ׳רעהא
 תוהמא ריפ ך ןופ תוכן םען קקנײדלנ זנוא מקלאז ינואד ריפ טפעךטאב

 - >'--'•׳־ י .האליו לחךהקךר הך£ ־,תוזעודקה׳:׳ד׳־ ־ ;ך .
 תולפת ענײמ לעז^יה ןיא רעטאפ ןײמ רך ראפ ץיגףייא לא;סןן תלעי
 תונועו םיאןס ענײס ףיואןך רא§ טען יץא,םאץ תושקבו ״ 'י״
 טבײה ןעז^אג רעײז. םאוו ׳רא;ץגאגא ןאוײינ.באך ךיא םאױ ׳םיע^פו
 ריז? םאון תוכז םעך ןעקביךיג ז;וא טםלאז נוא ׳ א״ה ץיא טיס ןא יןין

 .הקודקההךוח ץךןופ םיקי^וח עגילײס ףניסך ןענךעל ןעימ
 םאץ ׳לעסיס ץא םאון רעטאן ןײמ רך ראפ ץיגףױא לאז םעיתלעי
 ראפ באה דץא םאוו ףיורך ץין חח.עו6 דץן רך ־מ טעעךםוק דץא ״'״ײ
 ןעמא; רע;יז םאוץ׳םיע^פו תונועךםיאקפ ד טיס ׳ךיק; ץיס טגיניך םוא
 קלאם עביל ץיד % ןעקנייליג טסלאזניוא ,ץאזואטיס ןא דץן טכײה
 םא;ו ׳תוינקי? םךךם סקעז״ך ןעןרעל ןעוט ייןםאןן תוכז םעך לאךןןײ
 , ־ ♦הן לען^־הךות ןעפהען ־ןא טךעץ םאך _

 ספלאתשעם
 ־ךיז ס^ײר# קיג .חךותם ןיא ןןד .חךומ תי3(יס ו^רן*)ןךןנל קסימעג ןײ$ ןיזמד

 יעג רעד.טזאל ז* רעךגוא ,עןז ןירלאז,סן״םיןז סיקטהלסי נוא (סירךזנה
 רע־ןיױו רעהקאג ׳ טיידלאן סענײמ ןימיש ןין ק ,תעץן׳ עניט?ידא 'ןען׳י? יףןייי?

 •סמלזי ׳" ־



 הצק הלעי תלפת ךאנ דדנחח
 ןיימ ; ^מי׳ד ןיא םאװרעםאם ןײמי רך ראע ןײג ףיוא לאז םןן הלגמ
 יחא םאוו םיעטיקו תונ־וענםיא^םענײ^ עלאףיוא גאטײוגן״ראה •'׳.־
 מבײדןעטאנ רעײוםאו; ,המש;ןיימ טגילריו) םוא ראע ײ1 טיו? נא?
 תוכזםעןןעקנײדיגטאג רעניל'זנ.וא טםלאזנוא ,ן׳ײז ןײא טימ ןאזןיז
 ןופ׳גאן רעטעניז רעך.זיא רע/םאװ״׳^לוק ת$ק ןעןיל םעל ןופ

 ׳״-״יןאס יעד .׳ י ,
 ןײמ״לעמיה ץא םאװ רעטאפ ןײמ ריך ראפ ץי; ףיוא לאז םע הלעי
 סאןן ׳ ריך ראפ קמוקע/טצענ ןינ יןיא םאוו טײקגינעט רע^נוא 'י' '
 םיאטח ליק ץנעל ןיימ ףיוא ןאקג נאה יןיא םאוו ןעקניידאנ ןיט וט יץא
 םאוו ]ת־יחא טיו? ןא יןיז טנײח ןעטא; רעײז םאןו ,םיעזעםו תונועו
 םעד ןעןמנייבעג ז?וא טםלאז נוא׳ ,תינ יףלא ן* תוא עטןכא םאד זיא םאל

 * ׳•־־'...גא? ץט?א .םעד.ןיז ערעזנוא ץיז למ ןעוט דיס יםאװ תוכז :־
 לוק ןײמ ,לעמיה ץא םאון רעטאפ ץימ ריך רא? ןײגףיוא לאז םעיהלעי
 קנײוו נוא ןעיירע וצ ןעמוקעג טצען.ןיב יןיא סאוו ןײװיג ןופ
 טימןא יןיז טבייס קמאנ רעײז םאװ םיע־/פו תונועו.פיאטס ענײמ ףיוא

 נוא ,תיב ףלא׳םעך ןופתואי עטנײנ םאד זייא םאך םאװ י ,ת״יט׳ןײא
 וצ ץבאה רימ םאוו הקדין אידיןופ תוכז םעל ןעקנײרע; זנוא טםלאז

 ־;:-־׳• ,: ;עלוח םעדןופ גאןן ןיטגײנ םעך ץא טנײחטלײט '׳ י׳
 סאד׳לעמיה ץא סאװ רעקאפ ץימיריך ראפ ןײנ ףיוא לאז םעהלעי
 נואטרעטינ ראפ זיא םע םאװ ץראה ץימ ןופ שינרעןןינ רא? . .י׳
 כאה יץא םאו;.םיע#$ו תונועו י םיאטח ענײמ עלא׳ ףיוא טנךאז ראפ
 ןאךיז טבײק קמאנ רעײז םאװי ,רעהא זיי? ןא ץראייג ןײמיןופ ןא^י?
 נוא׳חינ״ןלאםעךןופתוא עםנהעיצ םאךזיא סד םאוך ,ד״ױץיא טימ
 ׳רופןםױ גא§ג םעךךעגילײה רימ םאװתמז:םעד קקנײדעג זנוא טסלאז
 ־״ '•־ ♦טליח םעך ץא גאט רטגהע׳צ רעך זיא רע סאיו;י
 ום יץא םאון לימיה ץא רעטאפ ןײמ ריך ייאפ ץי.נ ףיוא לאז״ סע הלעי
 הרןפו הליזלמ החילק ץטען וצתושקגו תולפק לי? ןעםי/ראפ ״ד'

 םפלאחשעם —
 םאוץנוא ,ףךאך ןע5 קזײאװ *עךדאםאפ שןייה ןיראװין ןילײרס טונ מא רעמלא
 •ראפ 0ור$ רעך זפנעךםי 1 ןאי? ייא טעװ םוצ טגאז כוא דךעם עקלממ יך קנאפש רנן
 תד?ןיא ןײנ קעווא לעמ ןיא ,(טךעלנואװ רעקינוןײיג םעךי שיא ניךנעננארךעד׳'ןךמ?
 קך׳יײ?^ ל?3 רעך טךעןטנע)שךךןנה ילסיפ םךאפ מא ע^לע/ן-פךא ־ןך שץען



 הלעי תלפת ךאנ התת , * 250
 ץז.םןײ1ג ןע$א$ רץיז.םאונ׳ם'ג$9ו תונועו םיאןןחן עןידנ על# ץוא
 ןעןרנײביג זניא טסלאז נוא ,ג^נאװצ ט?ערםאב סאך סאון ״ ף״יוא טימ ןא
 ♦ ץלי׳ 'א גךנאווצ טײרן ןעוויג זיא םאון׳ םיזעךךה ימלךםעך ןוס תוכז םעך
 ענײמ .לעםיה ץא םאױ רעטאפ ןײס ריך ראע ןייג ףיוא לאז םע ןךלעי
 םיאטםידףיוא ןעגיואענײמלפ ןעניךןעוט םאו;ןירעךט עסײס .* ~״
 ןעמאני רעײז םאו;ראן.ןלאנא ןאקיג כאה יןיא םאו; םיע^?ו תונועג
 םאון תוכז.םעך ןעןךנײדיג זנוא טםראז נוא ,ד״סלא טיו? ןא יןיז.טבײק
 םיוא ץןטזאלםאו;הךות ענילײהייך םי.םמ שךוח ןעגיטנײה ק$ײ1יריס

 .. י. י ״לארקי.טךאױ ןופ ד״מל תוא םעך טימי
 סאון .לעסיל ץא םאך רעטאפןײט ריל ראפץיג ףיוא לאן םןן ,ךלעי.
 ׳םיעק?ו תונועו םיא^ם ענײמ עלא ףיוא זיטרוך טמך באה ץא • .־;־
 ,ןעמאלןעביל׳ןײך ןיגעןרא טגינעןשיג רעךיױייך טיס באה יןיא םאון
 נוא',ג7לעפ טפעיטאב םאל ם״מיןײא טיס ןא ץז ןעבײה ײזםאו)
 גךךעפ.זיא רע םאױי ונבר השמ ןופ תוכז םעד ןעקנײ־ײג זנוא טםלאז

 - ״ יהךות ע;ילײה ןײך ץי1לבךמ וצ ןעוןעגי לעמי׳ל ץאיגעס
 ץימ ,לעסיה ןיא סאוו רעקא? ןײמ ריך ראפ ןײג ףיוא לאז םע הלעי
 עץימ ףיוא ץגאלק טעען אוט יןיא םאױ רעמא;נוא גאלק עקור? ' ׳'
 םאו; .ן״ונ ץיא טימ ןא יןיז טןײה ןמאנ רעײזםאװקניעשםו תונועוםיאקב

 ץבאה רימ םוותובז םעך ןקנײדיג ז;וא טסלאז נוא .גיצפופ טפעךטאב םע
 'ם.ירצמןופץי;םיורא רעזנוא ןופיגעטגימופוצ ןעװעג לבקמ הךוחך
 ןײמ ׳לעמיה ןיא סאע רעטאפ ץימ ריך ראפ ץ;ףיוא לאז םע הלעי
 באה ךיא סאו;ףיורך דןימ םעק יץא םאע ה?ךל נוא השוב םיור; *ד*
 רעייז.םאױ ,םיעשםותונךמםיא^ח טימ יך ץשקא טגינעפשיל רע־עון
 נוא ,גיעכעזטסערטאו םע םאע '.ץמסץיאטימןא יןיז טבייה קמיא^
 ץידםאע םימוט םיקעמי תועמ ד ןיפ תוכז םעך קקגיךך ז'נ.וא טםלאז
 לולא־ םיקךזך ײעין ך ןופ געמ גיצנעײד ץא קוט ליאךזק.קלא? ני?

 • - ^ : - ״ ♦ירשל .גוא -- •. ־. .
 "**־' \ םפלאחש׳עם
 ןימ׳װ ןיוע זגעך, רעון ניא םי^׳ןזס עןלי3 םעך ,םעלא ןרי סישתזז* ךאך קנײז ריה
 ײ3 םײױ דעךעל.םאון ןעקכאדי? עגײכ טינ וצ רעהין םאוו רםומ רעגיטלימא זיא ל$כ;
 יךנוא ^האנש ־האנק ,ידואנו ינײה ,יןין ,רופניםױ ןנילײה םעך.ןיא חלפתו הבוזעה
 ן׳זקם םומ׳ןעק םאווי סיןקעם קךעטםנים עךעעוא ןיטבארןנא3 טונ־ ןלאז ריש קזן



 וכןר .... י ,דלעיתלפתךאנ,דנחת־
 ץימ״לעמי׳ל ץא םאװ־רעןןאןוץימ רף ראפיץינ ףלא לאז םע הלנמ
 םד#ץו תוגועןםיאעח עניימ ףיוא ײול.ןעייו# וט יןיא םאין ידזץיג :י /ל׳.

 ןעז$א; רגן,ײז םאוו ,ץיעעל ץימ ןדפ טײצ רעד ןיא ןאןיין באה יןיא םאוו
 נוא ״עץעןיז טןערטאן םןן םאװ ,ץיעתוא םעך טיו? ןא יןין טןײה
 ט?עלע;טאהםאװ'ךלמה דרך.ןיפ תוכן םעך.ןעקנײדען זנוא טםלאז וד

 •־ .־'־ײ 'י- • ♦רהאן-גי¥ע$יז ׳• .־ ■ ■■־■ -'־ • ; •-־־■
 סאןן ,לעמי׳ד ץא םאוז רעטאןג ץימ ריךראפ ןײג ףױא לאזםע הלעי
 טםלאזוררך ןופ ץטעב לוטי רעגילײך ןיך ץא ןעמוקעג ןיב ךיא . ל"
 ןעמאג ר^ײזםאװ ,םיעןקםו תונוגמ םיא^ח.עני־מ עלא ןײז לחומ רימ
 ־טקלאז נוא ,גך?א טץעךטאב םעםאװ ,א״£ןײא טימ ןא יץז.טיױיה
 גיענא ןעןןע; טלא זיא ךן םאוו ונןך הזעמ ןופ תוכז םעך ןעקניךן זןוא
 רעךןואװעםיורג ןא^ען םיא ךךוד טםאה וד םאוןיטײצ רעךץא רהאי

 • ל ." • ׳־ ♦ ;♦ 4 (חעײ ינםל ורםעב תנש שיניםש ןב חשםו) םי3¥£ ץ{< ; '־י

 ץיפ,לעמיה ןיאםאוןרעטאפ ןײמ רך ראפ ץיגףיוא לאזםןן הלעיי
 ע;ײמ ע.לא ףױא ץנאלק וט ךיא םאןן ןעצ?יז נוא גאלק עםיורן י
 ׳ק׳ךצא טימ ןא ךיז טבײ,ד ןעמאנרעץיז םאץ ,םיעזץפו תוניעוםיא^ך
 תוכזםעך ןענאמרעךזנוא טםלאזוד נוא ,טצנײנ ט5ער;,אנ םע םאװ
 דניקי א טימ םךעישטנעיג ריא טטאה וד םאון ,הך^רען״ומ רעזןוא ןופ

 -.,׳:י .־ •"■ ׳■♦רהאי גיצקינ.וצ . .

 ענײמ ׳לג׳יכיהץאםאװ רעטאפ ץימ רך רא§ ןײג ףיוא לאז םע הלעי
 ףיוא ץךאה ןע§ימ ןײמ ןיס ןעײרזע וטךיא סאװ ;עײרשינ עךעטי■? 4:״ 7.1
 טימ ןא ךיז טנײהןעמאן רעײז.םאװז,םיעט;פותונועגםיאט.ב ענײמ עלא
 קקנײדעג ז;וא טםלאז נוא ,טךעךןוה ט$עךטאן םע םאןן י ,ףרק ןײא
 זז נוא רך יןיא טיזייולןען טאזןירע'םאןןי וניבא םהךגא ןופ תוכן םעך

 *;׳■• ־.' •;•קהצי ץמזא רא;טלעךנתוצ ץןעןך םיאיטםאד ײ • י־ ,־;•־
 סאון .׳לעמיד ץא םאע רעמא? ץימ רך ראן ןײג ףיוא לאז םע הלעי׳
 ,םיעךעפו תונוענ םיאטוך ענײמ עךא ףיוא הןןךח. טצעי באה ךיא , * ײ-

 ספלא הש*ס
 ץנעק״ םיךרום עטכער רד? ןעניױ.ײ1 װײ תוללק ,תוליןר ״ערה ןוש? ונײונ ,נ;וצ
 טיניקע^ יך ןיןזדןערעווםאך ,ת׳׳יםיה עזנם*) םילזןק 'םײ;ך נוא תועיב# ניא
 זניא ר* טיןי *םלאזןאך קנידניז יים םאך רעןוין ,סאױ תחיםע ײס (־זײכ עעיראנ
 מײג םיין עךיךמ ןדן נוא ״ ונצ ניא תיד םאון תוריע עןרא׳ד ־יךוןיוא ,ןיןןײל ןז^י
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 ז^א טקלאז נוא ,טי׳יר ןײא טיג? ןא יןיז נפבײה קמאנ רעײ!םאץן
 טזאל ק9א/ןײ1 םאון רופנ םױ קגילײ׳ך םען ןופ תמן םגךןעןננײדעג

 .ק*יר ץיאנטין?:סױא ךיז
 םאון ׳ לעמיה ץא םאװ רעטא? ןײע רך ראפ ןײג ףיוא לאז םן? ןךלעי
 םיאטח עגץמ עלא ףיוא רך ראס ץיז הךוחמ יןיז טצעי םוק יץא ״ ׳*
 נוא7ץיק ןײאיטימ ןא יןיז טךײה ןעמאנ רעײז םאװ ,םיע^פו תונוע
 םעל קגא!גאט עלא קוט רימ םאע תובז םעך קקניךיג.זנוא טםלאן

 'י־ .ץילןײאטימיןאךװא ךךטבײהרעםאו; ״לארזןײ עס^קוםן*
 ענײמ לעמיהןיא םאון רעטאק ןיימ רך ראפ ץיג ףיוא לאזסגן הלעי
 .םיאןןוך ענײמ עלא ןופ נאה ךיא םאו;דײל:נוא ןךלען^ק ץלאה ׳

 נוא ׳ו״יך ןײא טימ ןא ךיז טןײה ןעמאנ רעײז םאון םיעןןיקו ׳תונועג
 עלעזנוא עלא ףיוא ןאק ׳הנושת. ןעלאז רימ ץיז הןמ? זנוא טקלאז
 פב״ה׳ו׳ית שעד טיט)״הלות.עגיליך ץיךראג ןײזםץקמ ץלאזרימנואהגין

 ןע^וק לאז/יינקת.טסײה רע םאוו)אךץד ו־מלא נוא .(״יי״נוא תנישת ן* רי
 י ♦ ןמ.א ,ונימיב הרהמנ .

 ♦ תומזענ תרכןה דאפ הנחת : -
 ןעפאקאב טםאה וד םאװ ,טלעון רעך ןום רע,ך ,םלוע לק ונובר
 ןום ביוטק זיא ףוג רעד ,,דמשנ א טימ ףוגא ןיקנעמ םעך ,
 אםנ ןעגילייה ןײךדעטנוא ןופןךאװנ ןמוניג זיא המשנ יךנוא רךערעך
 ״ רעךנאגךאפ יןיז ײז ןיךײש טבךאטש שנעמ רעךי ןעװ נוא ,דובבה
 ןיא ןייךאי ןעמ טגײ? ףט םעך',טךא ןײן וצ קעװא טײג רעךעךעי
 המשנ עךילידד יךי נוא ׳ דרפ וצ טךעק״ך םוא טלעך רע נוא רבק.

 ןעגילײה ריא וצ ,גקדח יןענןילײקייריא וצ קיךוצ קעװא טהילפ
 נוא לאװ (שיאך ירקא) .ןעךאװענ ןעמינענ מא ד קנאװ ןופ גנונואוו
 ץין ןום טײצ יך ןיאי ןאטעג םטוגי טא-ך רעכלת) םענעי וצ ױא טוג
 עגילײה ןײך ןיא ןעטאךיג טםאה ח םאװ טליםךפ טאה רפ ׳ ןעבפל
 טםוק המקנ פנפי ,ןפטײל וצינוא טא^ וצ םורפ קװיג ױא רע ׳הךות

 > • ל א ח מ * ס
 זענעטא סאך ךילןעם ןעך זיא ,םעד.ײיע ניא ןענװאךזזגײמנואװױ םיורבתסחס) ריש .
 ןײז♦ ןינע^ טנינעןזועי;רעךיוו רעסאוו לױט ע;ײךםוא ע3לעז יד טים ןיטעב רין?
 םיזי זפים גױנע?9י טאה רעןלעון' ר)? ,זךולןזר) חם;ר^ נוא יחאי טזגא ףיוא
 י? רעךיא ףמג נ4י ןאוןע; םידשן עןיזך דן רנךידןד ע$?עז,יד 1ע}ײנ יימ ד^לעןן

 סאכ >



 דכק תומשנ תרכזה ראפ הנחת
 געון ך דיא זיא םפדטרא ןעטזןףק ריא וצ ופיוט םעך יןאנ ךײלג
 ט^ךיז? ײ קד ׳ ןעטלאהיגבא טך טךפו; ין מא טלעטשךאפ טינ
 קלנייר5 ניא קמענ \צ המשנ ענעי ןילאז ײן.םיכאלכ עכילייה ענײך
 טאה םאוזרעטאפאיון ,ריאטימדןיךטםײרפוד נוא .ריך וציןיילג
 טינ טײצ עגנאלא םיא טאה םאוו דנןר רעײט ןיך ןהעז וצ ןעמוקאינ
 דיא וצ נוא גונעת ריא וצ^המשנ ענען זיא טונ נוא לאװ ,ןהעמג
 ,טםואװאב זיא םע יוו רעבא ,אטינ ןעכײלגןײןל ראג ץא ןעגיןעתאפ
 ןױןה נוא םטוג ראנ ןאט לאז.שנעמא 'זא דןילגעמנוא ראג ןיא םע זא
 ענךעזײא ןייא טיוט םעך יןאנ ןעכאמ דניז יך נוא'׳'ןעגיךנין טינ לאמ
 טיינ׳ ןע,ך יז נוא געוו יך יריא ןילעטשראפ יין ׳המש;יך ראפ טנאװ
 הלילח ןירעװ ןישנעמ ערעךנא נוא ,יעהויר ריא וצ ןע£ןר נוא קיג ףיורא
 םוא גנולצולפ רעדא ,ןךאןיעגנױ יד ןיא טלעון רעך ןום ןעמונע^וצ
 טםראדאכ קיגאה ײן. םאװ טליראם טינ יןאנ ןיבא-ך ײז נוא טכיךעג
 וצ קיךוצ ןעכײדג טינ תומשנ עךעײז ןענעןלםעך ךךוד ,קטכיךאפ .
 ״טינהחונמ ןײק קבאהנוא ׳'טךא י ןעגילײה יןעטשךעי רעײן.וצ קמוק
 טךרעןןרע יוד ׳ םימודר ןופ נוא ידקח יןום טאגא יןאיך טםיך וד רעבא
 ׳ חםפ י ,יתךצע ינימשי ,רופכ םױ '׳'ראי ןיא לאמ ריפ תונמזץך עניייך
 ײ)ןײזהלעמ ניוא תומשנ יך ןענא^ רעך וצי נוא קקנײך וצ' ,יתועו־ש

 ןילאפראפינוא ןױעוו ןיםיוטשךאפ טינ רענײק ײן.ןופ הלילןך לאז םע ־
 םיתג טײקמיךאבךע ענײך זייאיןיטײצריפ עזיך ןיא ,םוהת ןיא ןיךעך

 ײז ןיבײה רעד וצ י,עהת עגילײה רעיך וצ תומשנ ענעי ןעגנײרבי וצ .
 םיקירצ עלאיןופ תומשני עגילײה איך ןישיװצ אײן ןיצעזינוא

 ׳ . >.־.־ "־י ■ ״:.םיךוהטו םישוךך ־ • י ־ ׳־ • ׳:״־״׳,
 ראפןעטײצ ריפענעי ןום ענײא ןיא טצען.רימ ןעמוק םתך ׳ןכ לױ
 ,ןךעךט עםײה טימ ,רעצךעה ענעכאךב וצ טימ -יה״ב טאג ריך ־
 תומשנ עלא זים רעה ,תומשינה ןודא ריך ןופ ןיטעב נוא ןענײןו רימ

 י ג הלםת עגיזאך רעטוא ןעמענ וצ ט?לא;וד 'י' '״־־'
 ס פ ל א ה ש עס

 םאד וןין טײטציראן םתך ,טםעזעךאם םיוא נוא ןיטעבינ רעביא םיא ךאןטאד
 טןיבעךין זיא םע.'םאוןי הלםק רןניעירעך ןיװע רע.םעוו י'םי^עמ יעןייןי טרעםעבין
 רוינ ױאי ותוניגלןך טאטםינא זןוא "ײב ־ םיא לאז רפ ,יןיטעי) רע־ךיף יםיא וצ ןעמוק
 ןײז.םעד.ראם לאז ם? ןשואע טלעטןעינ טײטשךאם' םאך ןאןןי'תובוט רעמ ךאן ;
 טא1י ךללה זוטלז? יו\ י ,הב:טית עטעעךא ,םוא יןעיךס זיא םע זא רעניןנײא רעךעי ׳

 סגאועג
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 זפהלאז ת ה״ב טאג ריל ןופ ןילױן רעך ןיך לאןס? ,זןינפל? ןוצל יהי
 ןע^יטנײה ןך^עוורע טסלאז מא ,םרןונד ןופ ןיךןיוט יל י ןענעפע, 'י
 ײז טםלאז ת ,תומשני עגיליץן יך ףיוא טײ,רםירא3ךפ ענײך גאט
 ןעגיוה רעד״וצ נוא ןעביוה רעך וצ ןעןרנײך נואיןענאמלעלנאט םעך
 נוא םןרידצ ןופ תומוענ עקלײה יך ןע$יווצ הןוונמ ײזיןייזע^ווצ ,ך

 ע^ילײהיר תוכזב ,ללפילמ ןענעורימ םאװ תולפת ייל תוכזב ״תױ.נ,ךדצ
 .בכמ קנײ1 ריים םאװ הקךצ יר תוכז^ו טנןמיליג'טאה ןע$ םאוו הךות
 ןיםאגיראים גאק ןע^יטנײה יןירעװ םיאע ןיךערט יך םעתאם נוא הען
 ״דןיוא ןירעךטענײמ םענ ראפנוא ״םיועךדמ יתב נוא ןילוזע עלא ןיא
 ןײװי^ קימ וטםלאז םיברתלםת תוכזב ראני ,טךעוו טי;ןיב יןייא םגך
 וצ נוא תומסל עגילײה עלא וציגנתור ןיבעג טםלאןוד ,ןירעק ךיוא
 •*.־־ קמאנ ןע^ימ ןעםײהעג טאה סאמ ••״ ןיימ יןום המשנ עגילײה יך
 טללנמךיא ,ןענאמ רעך טינטציא וטםלאז םיישעמי עזייב ענײמ
 תדמ םפך ןיןלעװרע וצ םישעמ עטכעלש עעימ טימ הלילקי ןײז םךוג
 טכאךןד רימ ןיבאה םאװ ,ןירפטלע ענײמ ןום תומש} יל ףיוא ןיךל
 ערעיד. רא5 הציסמא ןײנ טינ ןילאן דןיזענײמ ,טלעװ דעךףיוא
 עךעיך וצ הלילח ןעמוק ןנעק.טינ ןילאז.ײן.םאך ,תושודקה תומשנ
 רעך ײ!.ףי1א וטפלאז םישעמ עטוג עךעזנוא רונ ׳תוגךךמ עגילײה
 ה,ךךצ רעזנוא ןופיתוכז םעך נוא תוצמ יעךעזנוא ןופ תוכז םעך ,יןיקעןן
 ןופ תוכז רעך טךפב נוא ״ןיבעניוצ רךני ילב וצ ןיגאז רימ םאװ
 עגילײה ייך ףיוא ןעךעוו טקעמ רעך לאז ,רעדניק ענײ.לק ערעזנוא
 רעד ףיוא טכארביג זנוא ןיביאה םאע ,ןירעטלע ערעזנוא ןויפ תומשל
 ,ןירע־ח ןיבית רעיך גוא טכיוה רעך ןילא; תוטשנ עךעייז זא ,טלעו)
 ןעגנײרב ףיוא נוא ןיכיוה רעך אוה ךור^ טא;וטםלא; טרםבינוא .
 ןעמע;וצ טהלאז וד נוא .... קימ ןום המ^ג ד הגךךמ עכוהא ףיוא

 .ןמא׳םימודךב טעןיגיןײמ
 ןיטעב רימ םאון תומ^נ עקלײה יריא נוא ,תושודקד תומשנ ,דנתאו
 ןענאמ רעך וצ ןיגעך ־טךעײא ןופ ללפתמ ןפקי! רימ נוא

 סםל* ח.. - -
 ךילאובי^ןי ן1**ל םעך טים ונןגיךדע^ןיוא תי* םעד.זניובפג זפאזן רס. תע? • טנאיענ
 ׳ונו ונגח^חן וללןקון ךןןיןי ײיי ײיחן סע רעװ' י!י ןיטעגעג ט״זן נוא ט׳ךקזמ

 ןילעונ ד.ןעו; טםײח םאל ,<עמיןיח חזואן תייטיחלאן ןיין ללןתז? ןיטי^ד ןעםוק טעוו
 נוא דןד ערןןײ1יןוס ןי?אק ח^ךך ר^יךן חלשןו ןיך ןיא ןאל רן טאןז ,ןירעשט^ םיא

 ןינעכ



 יחנק 'תומשנ תרכז״ד ראפ ודנודת
 ױו ,ןםעג ראם טין ךיוא זנוא ןא טלאז ריא יןײא רױ$ ןיטע? ,ךײא
 עךפײא״ןא ן?עג רפ טינ יטלאז ריא / ךײא ןא טינ ןיםעג ראם רימ
 ייןיטאה.ריא םאװ ,טלעוו דעך ףי1א.ןיזאלעג טאך ריא םאוו רעךץק
 םאװ,ןרערט טימ נוא רעצ טימ ,שענךעטאמ טימ טעװעךאהין ףי1א
 םאךאטינײז ןיפ טאה ריא ניוא ,ןעגאיװעגנוא ןיטםאמעג ־ףז טאך ריא
 שאךא טינ זנוא ןופ ךיוא יטנײה ריא טלאז ,ןעגיוא עךעײא ןעמונען
 ףי1א נוא זנוא ףיוא ןענאמ רעך ךײא טלאז ריא ,ןיגיוא ערעײא ןעמענ
 חיעותשךײא טלאזריא ,רעךנןר עךעזנוא ףיוא נוא ןענאמ עךעזניא
 עטוגזנוא ראפ ןייז טלא;ריא נוא ,עהור עגילײה נוא עכיוה רעײאיןופ
 םעך זנוא ראפ ןיטען טלאז ריא ,ךירבתח םשה' ראפ םיצילמ

 ,ןיךטימ הלילח ןײגאביטינ זנוא טימ ךיז לאזירע ,טאג ןעגיטכפמלא
 ןײגאב זניא טימ ךין לאז רע רונ ,תובוחענײז זנוא'ןופ ןיכוזוצףיוא ניוא
 נוא ,דניז עךעזנוא ןיך ליחיומ זנוא לאז רע ,םימסרנוא דםחו טימ
 ןיא ןיםלעה זנוא לאז רע ,ןירעװ ןעמוניג ןא ןילאז^תולםח עךעזןוא
 (ןעבעל םוצ ןנמתח זנואילאז רע ןינאז קמ לאז ריםנ םײ)ןיטױנ עךעזנוא

 נוא ןענאמ ערעזנוא ינוא זנוא ,ןךאי יד ןיירע^ניןל רעך ז;וא לאזירע
 נואםיבויךר ערעזנוא נוא רעטפעוןש נוא רעדירב עךעזנוא נוא רעךנןך
 רעךןופ ןערעך ״ןעםיךע; פיאי טינ ןעלאז רימ ,דנײרפ עטוג עלא
 ןעװעךאה טינ הליליןך ךך ןעלאז רעךנןך עךעזנוא .,טײצא ןא טלעװ
 ^ןבײלבטינ תונמלא ןףך ךיואןעלאז רימ נוא ,רעטומ עדמערפאײב
 לאז ןהוז רעזנוא ,יםימותי.ןײ,ך ןיבײלב טינ ןעלאז ירעךנןך עךעזנוא נוא
 ןףךןופ ןיסיוין טינ ןילאזירימ ,גאטיןיטימ ןיא ןדעװ רעטצלם טינ
 ןיא ז;וא ײב ןעלא; רעךנןך עךעזמא ,ךאךב ןךך ןופ נוא רפיחט
 וצ נוא ,ןילעפ טינ רעניןך בוטיזע״דעזנוא ןום לאך םע ,ןץז ןיצנאל
 ,ךעצישאבא נוא רעטאפא ןײזה־ב טאגילאזםימות^ נוא תונמלא 'עלא
 ןעןכיש וצ זנוא לאז יךק׳ ,רעצךעה עגעכאךבוצ עלא ןעליןדילאז ירפ

 קךיר ןא ןיבךאדאב טינ ןעלאזרימידשוע נוא דובכבהםנךפ
 יןײל;זיא םאך םאװ ,ד;אש וצ ןעמןר טינ ןעלאז רימ נוא ,ןךמעךםא
 - -- - םםלאהשעפ
 * *שא טסעיט םורך ,נןדונ י1זא טינ ךיז. םוא טינ לאםא ךאי הם?ם.ד עטשעםא ןיכאס
 ןי־ז׳װ יןאךנוא ןעליר# נ־א ןפײרז? ריס נוא נעװ עטכעלש איד י ״איצ ךד ?ײיעכ י
 מי מרק,וי ױן ךײלנ ,טרעיםןננפינ טינ רים ןאל ,ןײן'י'לצייזמ ײ! ןילנ׳יי רעדיאג
 אײע * קימ טרנ חלועא ןײןי זיא הביעןו ןע^ײן רי? לײע ניא ,ןיךעששנע ײן וטןלאן



 ■ תומשנ תרכוה ראפ הנחת . ,נ״י>
 רעךניק.ערעזןוא ןײזוצ לךגמ ןיױ הכוז ןילאז רימ נוא ,מיוטרעך יון
 ,ןיזענעמ וצ זסוג נוא טאג וצ םורם ןײז ןלאז יױ תךות עגילײה רפך וצ
 טרעײאןופהןךךצ ןיביג רימ םאו;תוכז םעךראפ תומז/נ עגילײס ריא
 עךעזנוא ןיקךאטש זנוא לאזרע ,יןרבתי םשה זנוא ראןצ טעב ,ןגעוו
 ןעקנורזפרעפטיניןעלאזרימ )געוועטיכעךןײזןיאןיגוצ.רעצךעך

 ׳מרהיפרעפיטינ ןעלאז רימ ,טלעוו יריעדי ןופ תװאת יך ןיא ןירעוו
 קחש םהךבא םישודקה תובא עךעזנוא תוכןב ,עךהי רצי ןופ* ןעךעך
 תוכזב נוא ,'ה$לו לחךהקכך״הךש תיוהמא ערעטוא תוכזב נוא ניקענן
 ןך הכוז ןילאז ריימ נוא ,תוינןךךצ נוא םיקידצ עלא ןופ תומשנ יך
 ן??א ,ונימ;כהך,ךמבםיתמהיתײחת נואישךקמהתיכןדך,ןהעזוצ

 •תומענ'תרכזה רדם . •• ■־•״
 ז : ־ז ; ״״•••

 שלש ןיא ןירעטלפיד ןום תומשנ יך ןענאמ רעך וצ גהונךין זיא ןעמ
 ♦ יךןיגעװ הןךךצי ןיכע^ וצ וצ טגאז ןעוכ ינוא רופכ םױ םוא נוא םי^ך : ■

 :םאד ןעמנטנאן רעטאפ ןײא יןאן

 ומלועל דלהש (פ׳בפ)יךומ אבא תמשנ םיהלא רוכזי
 הז״דכשבו < ודעב הןךךצ רךנ ילב ץתאש רובעב ־.'•■ ז*
 םהךבא תמשנ םע ,םײחה רורצב הךתצ ושפנ אהת
 םימידצדאש םעו ״דאלולחך המבר הךשי״במעױ החצי

 ;1.. ;... . * ^ ןמא רמ&ו ;ןךע ןגבש תױנןךךגח י י ;
 רפ רעטאם םעױימ ןופ המשנך ,טאג ןעקנײדע^ טסלאןוד ךוכןו
 ילי ףיואי ןעגנאגיג זיא אך רעך׳ (ם״כ•)ןעמא; םעניױטימ'טםײה , יג!
 ןיבעגלעוו ךיא םאךןילױו.םוא ם־א ןעקנייךינ וטםלא; ,טלעך ה׳תמא
 תמשנ ןײז לאז רכ־ש םעך ראפ נוא ,ןיגעך טעןייז יןום .ךרךצ רךנ ילב
 הןיבךהךש .נבקפױ קחצל םהךבא ןופ תומשנ ד טיס ח?.ןג ןיא ןעזד
 ח^.ןג ןיא ןעניךםאוו תױנקךצ נוא םיקיךצ ערעךןאנוא תאלל להל

 .ןמא ןיגא;ןילעװ רים נוא

 ם פ ל א ח ש י ם • "׳
 ״רא? תובעחמ עגילײה ןום םיציגע יך ןיא טסיוה רעלײי? זיאסיבךד ונדיזגימ זמו
 ןיטכארמאב! הלפתו הך1ת יצ םאךקכיויב <רם1ח רעד ,ףונ רעך. ם#ח תדובע ןך>
 ןףו רן ךיוה יון ןעןוןןתן ןופ טיאןו רעךעי ןײן ף׳דזן קןע ריא םאזן חםש^ יך מו

 ידבב



 !מומשנ תרכזזז
 *■׳• י־'י־;::'■7׳ זסא־ז ■ןעןק טגאן רעםמ קיא ךאן '• י י; .''•׳•״'׳
 ״דמלועלןה^דע^בפניתךומימא תמשנםיהלא ר1פז־?
 ה^דכ־שבו ,הךעב #לןךךצ רךנ ילב ןתאשדובעב.;• *,׳
 םהדבא תמש; םע -* םײחה רורצב הךורצ'השפנ אהת
 ראש׳ םעו >'האלו לחך הןךבר הרש ^בקעױ -קחצי

 :ןמא רמאנו ,ןךע ןנבש תױנןיךצן םיקיךצ י
 ין •״ רגזשס ןײמ ןופהמ^ל •יד ,טאג ןעקץיךעג טםלאז ה רוכױ
 ה׳תמאך ףיוא קעװא זיא יז םאך (•*ב•)ןעמאנ ריא טימ טםײה
 ןיבע; :לעוו ךיא םאך ןעלױו םיא ןעקנײדױ דױן טנײה וטםלאז/.טלעוו
 המשנריאלאז רכ׳שםעדראםנוא /ןיגעוןט.נעךיא ןופהקדצרלנילב
 הךש'/בקענויקןדצל םהךבא ןופ תומשנ ייד טימ ןךע״זג ןיא ןעור
 ן3 ץא ןע/י!ױ תױנ,ידצ נוא םיקיך^ עךעדנא נוא ,האלו לסך ,ךךםך

 .♦ןן?א ןי;אז ןילעל רימ נוא ,ןךע

 - - .•סאך ןעק טנאן םיעוךל עךעךנא ףיוא

 יידוד ./ יתונקזו ינקז /ימאו יבא תמשנ םיהלא רוכןי
 ןי3 ' / יבא • דצמ ןיב .־,יתױחאן דךא, ,יתודודו ־* ־ ־*
 .ילבדןתאש ;רובעב ;,ממלועל וכלהש ׳..ןמא דצמ
 תוורורצ םתושפנ הנייהקו הז רכשבו > םדעב הקךצ דךנ
 הדש ,בקעיל קחצי םהךבא תמשנ םע. ,םץחה רורצב
 ןמע מזממ ״קר* ראי? םזד ,האצף לחד ,דהבך

 ^ל׳ י ־ ־ז1; :ןמא רמאנו ,ןךע.
 רעטאפ רעטלע ןײ$ ןופ המשנ ך ,טא;ןעקנ־״ךע;טסלאז וד ףוכזי
 םע$וט גוא םךעטעם ,רעטקעווש נוא רעךךב ׳ דעטומ נוא י ־

 םפ ל א ח ** ם
 רעדא ״תאוגמ קןינ^עג ,טײענ ,דרמיד נוא ץראןל רעזנוא ןייאינ וצ ךײו1 יךבן
 $יקכח ערעו;יא יז1,טייבךא דןאה עךעךנא ,ןעקנאךױענ.ילײה טימ ריא ןי;א? זצ שכײע
 ונים־מטאק?'ילעב יזי!ןים לים קװען ןעניד •ןױאיןעקנאךיג יד ראנ רי? ןיעיורן. ראע
 ײ^ילם איד ןאזןין אײ1 קבאה דנעך אף עקילטלעונ ־ עזןסארס יד ןיא םילבך
 1יא ןאןינ ןיױ* ןעװינ זיץ חזמ דעך.נוא שן? ױי ךפיה רעל; ,תװאסנוא ײרעלדניװש
 גיא חרותןך נןנןנת ןום תזנויער,ע?ילײה ןעוװ; ןיא סגן יװ,גוא '״מםאנ ןײז ףךא־ן
 *6׳ל ױז טואלקי׳* ״ל ׳ח^!ב? ״,יי5? טיגץאל טאה ףינ רעד שאך ,•י?י'ינז ראע

 1מײס
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 לעזו ךיא םאך ןיליװ םוא ,םלעװ ה׳ךמ^ יך ףיוא קגןאגין קנײ1 םאוו
 פר.פיז.ןילא1ר;וע םעך ראפי,ןינעך םרעיך ןופ הקד^רךן .לב ןיבע^
 ,צקפױ קךצי.םהךבא ןום תומען יך יטימ ןךמ ןג ןיא ןעור תומזענ
 ןג ןיא קןיד ד םיןיידצ ערעךנא יד נוא ״דאלן לקיך %ר הך£

 . . :ןמא ןױאז ןילעוו רימ נוא ,ןך?.:;ע י ־; ..-ק, ״:

 /יתובוךרו יבורק לכ תמזענו(פ׳בפ)תמזענ םדדלארוכזי
 זיד ותמתזע ןה *,ימא דצמ ן.ךן יבאי דצמ :ן.ד * *
 לע_ וקנחנזעו ועבמנזקן ופךזענזעו וטךזענזע ןהוגךהנש

 תרבןה דעב ה(ךךצ רך;ילבןתאזערובעב .םזעה זעודק
 תורורצ םהיתושפנ. הנידךת .הל רקשבו . •.םהיתומש;
 ,בקעױקחצי םהךבא חמשנ םע': .םךחהךורצב
 תיי515ךצושקױ? רא?>םעו .ה&ן לסר הקבר הך£

 :ןמא רמאנו- ,ןךע ןגבש
 (ס״בפ)ןעגי?לעז םעך ןופ המזעןיד ׳טאג ןעקניידעג טםלאזור ךובזי
 םךנײרפ פניימ ןיפ ,דנײרם ענײמ פלא ןופ תומ$ל'ײן נוא : ■*
 יך״״דצ םחעזפומ קים ןויפ ײם ,רצ םרעטאםןײמ ןום ײם-״ךײרם
 ףיוא טי;םאווייך יןיואנוא ,טעב רפײז ףױא״ןי^ךאטשר קניױיםאך
 ןיבענ לפװ ךיא םאוו ןליװ םוא קקקיךעג טנײה וטםלאז ,טעב רפײז

 תיומ&ן ערפיז ןלאז רכזע םעך ראם ,יתומזענ ערסד ןגעװ הקךצ רדנ ילב
 ,ךךבךהךמ׳ ,בקפױ קחצי םהךבא ןום תומזעןיךטימ ןךע ןן ןיוז ןפת
 :יךמ$ ,ןעןײז ןךקיןג ןיא יך םיקיךצ עךעךןא נוא יהאלן לסך
 הוךונמ אצמה ,םימורמב ןכוש .׳םימהר אלמ לא רכזל
 םישודק .תולעמב .״ הניכשה .יפנב לע;הנוכן י ■
 (יךומ יבא)תמזקנ תא ׳םיךיהזמ עיקרה רהװק םיךוהטו

 ■===—===== - ״ ■ ׳■■׳ ■•^^.■1■^-*־■■ : .. :======^==============

 סונלא השעם
 סע דעבןז ,קלעל ןיזמאךס ניא ןעשיד־יע םאך (־דעעל זסוסו ר$נ?ז* ודוםןםךא) ןעײ#
 ךע זנײה ,ךםיה 'ןײוי םיואיראנ דןך טזא? ןישורעניןא טרעןו רןן םאו;ףונ רעךטםײס
 וששנבי נוא טםירשולב םניוואד'נוא טניךעל רעענאנ ןײו לײװ <הזןךןי ןושלי ׳םדא,
 ראןי ךף רע טםאטי טױריג עניף .וםזךל יאיבי:וןךײ יײ ייזי ױ1ם ײ? ביוהנון ןוס רוסי
 ת־בןיחמסיז^/וםזול? .=׳ש? ןייז טים ןיךז ןיוא רן ףךאך םודך נווי י ׳דר? ■ םי1א
 דעךשסײהםאע ״חןק׳נד 1* ל;*׳נוא םעדןיןי אך 'ןימאזע^. ניא ןץ׳זײײא
 ־ לעב . ■־-' •• •



 לק ; , תומשנ תרכזזד
 דעב הקךצ,רךנ ילב ןתאש דובעב ♦ומלועליןל,ךש(ם'כפ)
 לעב ןכל ,ותחונמ י אהת ;ןדע ןגב ,ותמשנ .תךכןה
 רורצב רורצױ ,םימלועל ויפנכ רתםב והך:תםנ םימחךה
 ובכשמ לע חונױ ,ותלחנ י אוה׳ יי ',ותמשנתא םייחהי

 ' ' " ' ־' ":ןמא רמאנו ,םולשב '־
 רעך, טיז? לופ זיא סאװ אוה יןתב טאג ׳םימזלר אלמ לא
 טסעךןײא ןעכײרג דןאמ ילעמיה ןיא טעור רע ,טײקמיךאב ,'׳
 עןײך.נוא עגילײס םימ ,הניכשי רעך ןום גנוצישאב םעך.ףױא גנואח
 ןום ״ךכשנ יך ןיסכײל לאז לעמיה ״ןופ טייקךעטיול םאך יוו תיולעמ
 ןיגעןו ןופ* ,טךךגיווע ןך ןיא ןעגנאגיג ױא רע םאווס״־־נחעטאם ןײמנ

 ״ר^שנ ןיױ טנאל רעך טאה ןעמ'ביל וצ הקךצ בד;מ ןיב ךיא םאוו
 ךורב טאג לאז ה,ךךץרעדןלעװ םורך ,ןךע ןגיןיא ןיױלאזגנואור ןײז
 ףױא ןעצישעב םיארעלא;רעגימעראב רעך ןײא זיא רע סאוו אוה
 ןעגיװע ןופ׳ דנוב ןיא ןיךניב ןײא לאזי נוא ,לעגילפ ןיך ר'עטנ;וא גיוןפ
 ןעת לאז ףוג ןײז גוא ,ברא ןײז זיא אוה ךורב טאגי,המשנ ןיױ ןיבעל

 :ןמ$ ןינאז עלא רימי ןילעוו ףױרךנוא ,םיולש טימ רבק.ןיא

 הךממ אצמה ,םימורמב ץכוש םימחך אלמלאהבקנל
 םישודק תולעמב ,הניכשה יפנכ לע הנוכ?
 (יתךומימא)תמ^נתא״ 'םיךיהזמ'עיקךה רךזכ םיךוהםו
 •דקדצ רךנילב ןתא$ רובעב ,זדמלועלהבלהש(פ״בפ)
 לעב ןכל ,התזךונמ יאהת ץךעיןגב ,התמשנ תרכזה דעב:
 • י י • י * ן. ז ז : *• ״ ; ז ז • ; , • ך •*ץ רורצב רורצױ ״ םימליועיל ױפנכ רתםב הריתםי םימחרה

 ספלא חשעם
 יל ןעוועג דינ י זיזי ח^ה 0אר ,חנכס יעירכ רעךניא שירפ ןײא טרעװ חלנע לעב
 שאוןהםיזוח יד זיזי רום? םױ רגזןגןי הכיתכ ןעק םינםא ראם םאוו זנןיזגי ״הלנע לעכא
 םױ ןעןילײק םעךראןנ טרעמד יולעול יל : ?ןי?אה סאך ־ ״
 זװבםיחם עךעזניא ןיכאם ןײך ריםאל,ןײזח םאך ריפב םױ נאט ןענילײזו םעל טרפבו
 יר ןאלו ןײךא ינוא ןיכאז עכילטלעװ יך ןום רע־מעזײרם? י\ו דײלנןענײזריס
 חולסה יך ןוס ןעקנאדיג ענילײה יד ןיא םענעיסייט עקכעך יך ןיא ןײךא ןעניך יך םאןן
 דןאעזצ׳ על* ריםא? ניא ,םיכונחקו ,טכאק,נוא'שסעךוזנ^ םנ רעךיניא פ? ןים
 מי קןיױנ ניא -חןען םי1ר| *״0 ק^וןאד ןיא יןימעל רעך״ױא טוניה רעךעי שאלי

 ױי*



 תומשנ תרכזה 26ס
 הןבכשמ לע חונתו ,התלוד; אוה ײ > התמש;תא םילחה

 :ןמא רמיאנן1,םולשם ^ ,;׳'} -- ־ •ל
 < טײקמיךאב רען טיו? לופ זיא רע םאןן ה״ב טאג ,םיןןזץןאלמ לא
 םעד ףױא ג;ואור טכעך ןײא ןיקײבג ךאפ ,לעפײ ץא טעור רע .

 םאןיוו יוזאתולעה עגייר גוא עגילײהטיט ״הניכ^ רעןןופגנועיקאב
 (ט׳כפ)חעטומ ןײוע)ןום הןנ$; ך קטכײל לאז לעהיה ןופ טײקךעטימ
 בדנמ ץיבייןיא םאו;ןינעון ןופ ,ק;נא;יג טײקגיוק ריא ץאזיא ין םאון
 ןײ2 לאז ג;ואור ריא ,הןישנ ריא טנאמ רעןיטאה קןן בילוצ הןרןע
 זיא רע ם׳או;אוה דןוחיב טא; לאז הןידערגך ץגעװםורך ,ןדע ןגץא
 ןײז רעטנוא גיװע ףיוא קנזישען ייא רע לאן רעגימעךאב רען ץיא

 ,הה^נריא ןייבעל גיוןע ןופד;ובץא קךנובעגןײאןײז לאזנוא־״לעןילן
 נוא ,םולקטימרבק.ןיא קורלאזףוגריא גוא ־,בךא רי*< מאה״ב טא^

 ♦קא ץגאז עלא רימ ןעלען ףיורך ..
 '.תוצ^ תר?זה ףאג ןיגאז ןע־ן לאן העוח ך . 'י. .. -

 טאן גוא טאג ןײמ ריך ראפ קליון רעך ץיז לאז םע ,זץגםלמ ןוצן יידי
 ןיםיורק ןײדטימ טגײה ןימכײל טםלא;וד םאד ־,ץרעןלן עץימןופ : * *
 ףיוא ןיטעב נוא ביול טימ ץךײך* אד ך תומןנינ עגילײהח ףיוא דסק
 דץוא ןעטכײל רען וטםלאז ײז ןעקימץ.גוא ,לאךמײ קלאן גילײה ץך
 עלא ןופ תומזץנ יך ךיוא נוא ,רעטומ נוא רעןאןנ ץיס ןופ המקג ך
 םאוו תומזקג ך עלא נוא ,ימא די£מ ק 'בא דעמ ןה ;ד;ײךפ ענײט
 גיגעקרעזנואטאגץיניול קוטנוא קקןג ןופ חתופ)ץבדך ץא ק;יטזע
 טעב ךיוא ',רעךגיק עביל עניך זנוא ףיוא .דײרפ נוא ץןעל ןיטעב נוא
 ןײ2 למבמ טזכלאז ת זיא טײןרמךאב רען ץך ןע^ראכ.קןדן ןופ ךיא
 טםלאז נויא תוינעךופ עלא גוא םיתיחזץמ עלא לאןקי. קלאפ ץך ןופ
 הםנךםו םולמין םײח נוא החמזע מימ 'ץךדא; עךעזניוא ץךע^נױלרען

 ס פלא ח * ע ס . ״ ..--— — .. . -
 דמזי)ץס ,ןי?על ןום דהאןא ״רחאי ימנא ןעעלייה םעל .םישזך םיורן טים ןיטעג

 קנעןי. קלײז .רים ׳דוגקננ חןןך# נוא ןףאד ידקץנײד זןוא לאז רק רעשע&יאג
 ,ר^יה דןךךב רעךניק עךעןןוא .ןעהיןךן ;לאן רע.נוא ,תקא ןיי** טיה םיא 'ןנ.יד יננםוא
 םיעף רעך׳רא* ןיוןינעזן נוא םא}\ב ןיךיא .ל$ךז?י'קלאם ץי1ירעביא קםךאג־מזיום* ךף
 הלואנא ןייז ןױז? לאז י סן רק.ין רען נוא י ןיךעןן קקנורוןרעך/טינ חלילה 'קלאזרי?

 י . ■ •מיז׳חרס?? ח#* ־. קמזס^אלאניד? ׳הזיױזס םי םעןןיןן



 אלק ' תומשנ תרכזיד• יןאנ הנזדת
 ײ$ץי1לאזםע םאע חחא םוק^צב זקײנו ורךוח ילץא היךייע) הבוט
 םיורג מין? ןעץד ריד ץדאזרימידכב ,ןעמאחצ ה>וד; נואהריות ריי?
 ףיוא גוא תומזנ^ עגילײסעלאףיוא ד$ךץך ןײ1 ראזםע גוא ,תחנ

 .גוא ןײג ףיוא ןילאז ײז.רעםומ נוא רע$אן> ץיס ןופ ,ךי^ רעד
 ןײאאז ןיטךאד נוא לוטםי קג/טעךאכרעך ק;י?ייסןייד ראפ ץפײךג,
 ןאןכגיוא ץיק.םא;ו טך$ קגי^ײה םעך ףיוא םי;פלנ י;פל .ג;ואור רעייז

 .תומז^נ ע־קעיז ןיככײל רעך טהלאז גוא ״ץילא וד ראנ ןײז גיקס טינ
 ןעמוק וצ טי;חכ ןײק יןאנ ןיבאה םאוותומ^נ יךינוא ,טײקךעטיול טיו?
 ,םיבורק עץיןן ןופ הךקן ף יזץוא זיא תומקנ ידןקיװצ נוא גנואור ירעײן וצ
 ראפ נוא דרע רעך ףיוא טכייל אך רעד טאג רעניל ריך יץא טעך
 טכײני רעך טאן רעגימעךאכ רעד ,דףע רעך ףיוא׳ןע;יואװ םאך םײל ך
 טןלאזנוא ,תורייע עךןיײץןיקעך וצטםלאזײנואיךףיוא ה;יכק ןיך

 י 'י.ז ןופ ץךעגניךג ראפ וע ייז.רעכיא הנומט זיא םאוך ךאלמ םוצ ץגאז
 גןואײ עשכעךיעײז רעכילטיא קגיפענ ןילאז ײז נוא ,טפקט םעך
 ןופ לע;ילס ך רעטנוא .ימךמל הנךדממ ןײ; ץלאז יין נוא ,םולקב

 '♦קא ,םיכחכ ך

 .ההנמ ראפ רופכ םױל הלפה
 ז : • • ^ • : ז • :

 • •םאך טג,א1 ףא* יעך גוא הדקע תשךפ ןעס טןאן החנמ ראפ רופ? םױ
 ד? יוקךװ תוה;ינפל הנופצ חבזמה ךךי לע.ותוא טח^ו

 ♦ ביבם חבןמה לע ומך תא םינהכה ץרהא ״ ״ .
 אלמזרתזע ,וניתובא יהלאו וניהלא ײ דןינפלמ'ןוצך דךי
 ןב קחצי לצ> ותךקע ונל רוכזתו״ונילע םי^חר ׳'
 ןמזב םבהה םימיב ריןעא ,םולזעהרילע וניבא םהרקא
 תולעהב ותךקע •התיה יךקתי־זעךוד1? רוזעעב הזה

 ם ײ ט חבז

 . , ״ .. ... .... _נואףױיא
 םפך ןיא םאוו .םולשהוןלע וניבא םהךכא ןופ ןהוז רעך קתצי
 זיפטך רעך ןיא הךקע ןײז ןעךיג ויא יךקת שךוח ןום גאט ן'יט;דע?

 טקלאז



 [ .- ־ ■ • ;זדודנמ ראפ רופכ״ םױל ,דלפת ׳ ; 262
 רובצ ורפא ולאכ ונל רוכזת דןימחר בורכ ןכנבד ,החנמח
 ׳וניל^ םחרל ורפאב מיבתל [חב״זמח ,יבג ׳לע חנומו
 ,דםנתנ^ םולזעה ױלג? וניבא םהךבא תוכזבו ותוכזבו
 וילעיוניבא בקעי. תוכזב םגו׳ ותלפתבו תונויסנ חךועעב
 ,.וניתאטח לע.רפכל הנ?ובית'ימי תרזעע ■ונל תתנ םולז^ה
 חוזעק תורזנ לכ ונילעמ לטבל וניל^ םימחך אלמתתו
 תוזעעל ױמחך תא וניבא םהךבא מבבזע ומכו ,תועךו
 וניל^מ ךםעכתא ךימחך וזעבכ:'זכי,םלע ב^לב דןנוצך
 וניךלא ײ ונמע גהנתיתל ,דןיתודמ לע ךימיןךד ־ולוגך
 םינפלן ינפל ונתא םנכתו םימחךה תךמבו דםחה תךמב
 וניבא םהךבא ״למזע תיךב׳ך םךב טיבתו ,ןיךה תרוזעמ
 ? : •• ד ▼ י"־־ * • ♦ ־ : ▼ י־ ▼ ▼ לכב וניתונוע לכ״רפכתו ',םירופכה יםויב םולזעה ױלע

 ״ ש ם יים י רב ע ^

 טיןלמיראכ רעךלים ןײד טימ ןפןלנײדיג זנוא ומםלאז םורד ,החנמ
 מםלאז נוא סגק םעך ףיזא מגיל נוא טניםיוהיג זיא ם!א ןײזיוזךײלג
 ןיא(ותוכוןבוז ׳זנוא ףיוא ךין ןעמערא? רעךוצ זעא ןײז ןיטכארטאיז
 רפ םאוו םולשה ױל^ וניבא םהךבא ןום תטן םעך.ןיא נוא תוכזיןײ]
 נוא ,ןענאטשיג ײב ןיא נוא תזנויסנ ןהעצ טימ ןילאוועג טכײפיל זיא
 וטםאך םולשה ױלןן בןפסנ רעטאןי רעזנוא ןום תוכן םעךןיאי ךיוא
 נוא״,דניז פךעונוא ןיבעגיראם וצ הבוש!תףױאגעז$ ןהפצ ןי?עגי?זנוא ־
 ןירעטוןזיראם וצ טײןלמײאב רעךטימ ׳זנוא ףיוא'ןערעוו לום יטםלאז
 רעטא^רעזנוא יון יװאינוא ,זןוא ןופ תורזג עןליב נוא ׳עטכעלש יעלא
 ן׳טיימ ןיליווי ןײך ןאט וצ תונמחר ןיױ ט,רירךדעטנוא טאה םהךבא
 ןיראצ ןייך ןע,ךירךרעטנוא תונמיסר ענײך ןילאזי ױזא ,ןיצךאה״ןצנאנ
 ןופהךמ יך נואדםח ןוםהךמ יךטיכ״זנואטימ ןיךיפ דןיז טטלאז נוא ■
 נוא ,ןיךה תרושןנ םינפל זנוא טימ ןידגאב ךין טסלאז.'נוא םימחר
 למ יןד טאה םהךבא רעטאפרעזנוא םאוו טוליג יד ףיוא ןיק.וק טםלאז
 ,דניז ערעזנוא עלאיףיוא ןיקעג ראם טםלאזנוא ,רוםב םױ םוא ןעווך -
 יןין לא; תונ^סר םיור$ ןײד ךךוד נוא ׳;טףךיטבפךי? ען״ד יװ יוזא

 | קעמוו



 ■ : ',דחנמ ראפ רופכ םױל הנחת ־־•׳׳^־ץ
 •זןפא׳ ןורח יבוצד■ לודגהידןבוםבו",יןיתוקךג*

 ♦ יןתלחנמו ףצראמו יןךיעמו;■ז״ • יייי י ־
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 נוא טאטש ןײב ןופ נוא קלאפ קיך ןופ קראצ םיךנ ןײד ןדפןךקעווא
 ::.־׳; ־.ןמא ',דנאל ע^ילײק ןייל ןום־.־׳.;׳;■— --

 ף קל•־; •דופכ םױ חחנמ וצ קמענ, סיואןופהנחח׳ז^ז
 דאפ ןופ נואתונמחר ןופ רעטאפ רעךטסיב ודל־׳םליוע ל^ונובד
 נוא טעביג ןײמ ןופ עטיטש יך םענ ראפ דךניז יך ןעבענ ־., ;־ ..•
 זאי : ;תונמסר ןופ ןיךעיוט יך ןיא ןיפאלק ןאט ןײמ ןיא רימ ■ירעפטמ
 טגידניזעג באה ךיא םאױ דני;ענײמ עלא ןיבעג ראפ רימ טםלא(וד
 אלממ טםלאז״נוא ׳גאט קגיטןײה זיב ןא טנעגױ ןיימ ןופרידראפ
 נוא ־/ןעװיג םגופ -־יך ןיא באה ךיא • םא;ז םישודקק חומש עלא ןיך
 ריך וציןירעקםוא ךיז לאז ךיא.ןזךאה פכ־״ןואיןיבעג ריט טטלאז

 ״געוו ןעגיטראפ טכעךןיא ןיריפ ךימ׳ טםלאז נוא ,המלש הבושתב
 'ךיא אוט ךאז ןײא (שקבא התוא ײ תאמ יסלאש תחא) ,ןעניד וצ.רף
 ץא)זיוה ןײד ןיא ןעציז לאז ךיא זא ״טא$ רעביל ריך ןופ ןעגנאלרעם
 ד יןדיפשיי לאז ,ךיא > ןיבמל ך־״מ י טײצ (שךקטס •;■ תיב ;יזעגילײק
 ,לכיס ןיייןיא םיא ראם ןײטש לאזךיאנוא ה־׳ב טאן ןוםטיןפכילביל
 ',ריא ןיא ןױג וצ רים ףלעהי״נוא געך ה׳סמא ןיףטאג ךימ ןיךעל

 ןעגילײה ןיףראפ ןיטכראפ ךימ לאז ךיא״זא ץראכ קימ גיצנײא
 קירא ־דיט ףא£אכ ו טאג רעביל (םיהלא יל ארב דוהט ב.ל)־,ןעמאנ
 -ימילשת לא) ♦ריםןיא ןמי׳ינאב וטםלאז הטומ יןיטסעםא נוא ץךאה
 טינ ךיימ טםלאן.וד ו טאג ירעביל (ינממ חקתילא ךשךי קורו ךינפלמ
 וטםלאז ןעלהיטעג עגילײה עזייך נוא דריך ראפ ןופ ןיפראמ קעזןא
 דעןיא ךיך םעךאב רעך יוטא^ רעביל ־,קטענ קעווא טינ ריט ןופ
 ראפ באה ךיא םאןו ננוגיקיפ ןײמ ןעקעש ■ ראם טינ טםלאזנוא ריט
 ןום טכאװשיגב^ זיא רעםרעק״רעצנאנ ןײמ סאװ ',טםאןני־ו געײק דף
 הלפק ן־״מ טאןן רע^יל וצ רעה .יןעמאנ קגזלײה ן־׳ףביל וצ תיקה
 לאז הל?ת קמ .ןףעךפ עזיימ ןעמענ דאפ טםלאז 4ײרשי4 תי5 נוא
 דנעהעקיע ןופ גנובײפ ףיוא סאך ,תךוטןרףקךבושח ־דזא ריך ײ?



 ־ . ; • כ*ױ החנמ וצ ןעמענםיוא םוצ הנחת 264
 ן*א יװ ןײ1 םיז יוזא ריד ײכ לאז,ןיראלךאפ ןײג.טינ ןילא;(הלפת ץא)
 /־ולאב טײ; רא§ גאט רעגילײה רעך.ריןן וצ זיא יױן .*החנמ ןבלןך
 דןין? ןאמ רעך ךיא זא שענרעטיצ א נוא ארומא ןא רימ טמענ

 ןום טכעךיג ןייג םיורא לעוו ךיא ביוא טינ םײוו ךיא נוא דנױ ענײס
 םס ביס רעךא יאבז ,ןיך תיב ןיטכעךיג ןיך ראפינוא טםזעמ םעך
 ףיוא נוא ריך ףיוא ראנ גנונעקאה ןײמ ױא טאג רעביל טצעי םולשו
 ןײך ןיטלאה ןײא לא;תוגמםר ןײך זא ,טײקמיראב רעך םיורגןיך
 תךמבו רםחס תךן?ב ןײז גךונ רימ טימ ךיזי טםלאז וד זא ,םעע
 טימ נוא .ןידך תךושמ םינפל ןאט רימיטימ טםלאז נוא ,םימסךך
 ןוםןיךאצ םיךג קיך ןופ ןירע,ך.םוא ךיז וטיהלאזיעךאנג םיורגןיך
 ךנוא ,םןלזעתל טאטזע רעגילייס ןײד ןוםינזא לאךו^י קלאם קיך
 ןזךאה םאך ןיגײניטפלאז נוא ,םעטכעלצ)עלא לאךלז; ליו ןופ לטבמ
 טהלאזנוא ,ןיטוג וצ זנוא ףיוא םיצעוי ענײזןום נוא רעזײקרעזנוא ןום
 ןיך ןעוט יךםאוו םיקךצ יך טימ םײ.סס רםם ןיא ןיבײךש 'ןיא זנוא
 םולשלהךךברפס ןיא נוא ,ןעמאנ ןעג;לײה יןײך ןעגי?נײא נוא״ןיליזן
 טםאךיקנוא סכןיבע^ זנוא טםלאןנוא ,תומחנן תועושי הבוט הםנרםו
 טל זנואלאן רע ,עךה רצל; 'םעך ןיגעקא ןײיטשאב ןעלאן רימיזא
 ןגילײק ןיךןיגעןו ןופ נוא ,הךי-ע רבך ןײא טימ ןעלכיורטש ןיכאס
 זנואטםלאזנוא געװ ןעטוג ןיא ןעךיב זנוא טא$ רעביל וטםלאז ןעמא;
 ןענעקיןעלאז רימ זא ׳',דנאה רעסכעך ןײךמיה ןעגךעל רע^נוא
 ,קי1 טעווי ןיבעל רעזנוא טיײצ ,ריליראב המל^ הבושתב ןײטשאב
 ,טײצ רעךראבטליעוו רעך.ןופ ןעמענקעוואטךזגוא טםלאזוד'נוא
 ןעלאז רין? זא יךק רא;גיצעביזערעזנוא ןיבעל םיויא ןילעװ רימױב
 ז;וא קניךלג נוא ,טכאמעג עליק ןייבאה רד? םאוו ןעטכיךראם ןענעק
 םעךנוא ןיךעטלע עטך>רע ערעזנוא ןום טםאשבי? םאך טאגרעביל
 וצ ןעךאוושעג טםאךי ת'םאװ העמש יךי נוא דםח םעך טימ תיךב
 טאהוניב^' םהךבא םאך הךקעײךנוא םהךבא רעטאם רעונוא
 •,טײצענגךןיאגאטםעך ןיא םבןמםעךףיוא קזדצל ןהוז'ןײז.ןידנוביג
 ןיךניב טםלאזוד ,ןיצךאה ןיצנאג ןײז טימ ןעלױן ןײך ןאט וצ ידכ
 ראב קיןג־וטקמ ןיליװ .יך םאךיהלעמ לשםיניהןעמו םךךטקמ עלא
 ךאב עוועלפ'ױן ןיױ ןילאז יױנוא ,לאךשל קלאפ ביל ןײד ףיוא ריך
 זגוא ףיוא ןיךײב םאןן לאךשל ין<קיש ע^א םוטש ךאע נוא ,ן^יון םעך
 ז # שםגעלמ



 נלק ,דחנמ וצ כ׳ױ ןעמענםיוא םוצ ,לנחת
 ז^אףיוא ןילאמ יצ דאךאנ ןיטםאךפ םפךףיוא ןינןײר מא םזפבעלק
 ןײך ץילאס ײ1 ףיוא זאר ,ןיךאצ ןייךיךףיוא םיוא םי} ,ןעמאךגאפ
 קו£וטק ןי?אט יךוטםלא^טכאמ ע$י1רג ןײך טיט ,טכךאם נואדחפ
 ודיןענאוו זיכ (תינןרוז םערובעי דע ײ דןמע רוכעי.דע) ,יןייטזע ןײא יוו
 רימנוא דנאלעגילײה ״ןײד וצ לאךט>:קלאפ כיל ןײךןעריפ טםעיוי
 ןױ* ןום המ״ס; רעך ןיא ןיטײצ עקיג ןיא ןהעז וצ ןײז הקוז ןלאן

 .■י'.(׳וכ היןב?)ךיךכ ׳וכיתל?ח ינאנ) .ןוצך י,די.ןכ ןסא ׳ םי.לט)תינ

 .הליע? ראם ץגאז וצ חנח^ו עײנ ןײא
 יך ,קעווא דלאכ טייגרופ? םױ גאן רעםייז רעך ,טאג רענימראברע
 ןעלהאךטק עגיטניל עךהיא ,ץום) טײ; ראפ ןוז : ■*
 ,לךוג םקרעלעי קנעקתח ראפ ץיב ץוט> טהלאס ח נוא־דץז ץתאבראפ
 רענילקעךק רעך ',ןעןירקע;ןא םיא ריפיטסא-ך וד םװ לךמ ם;ירע'ךעי
 וד רעךייא ׳םלוע לז£ ונונר ׳דנאה עקגייא ׳ץיד ץא טמךטגיל םתוח
 עץיךטכארטאנ ׳טפזעמ רעזנוא ףיוא ץגײל לעגיז ןעגילײה ןיייד טםעונ
 קײש^יעכלעך ,יןאצעספעק עשלעגאוחע־ן ע;ײך ,רעךגיק עשעךא
 ׳ץךאה ענענאךבוצ עןנקעלקרעסא טיו? ןיטכע; ןופ יןאנ ריך ראפ
 רונטלעשקיגסיוא זיא ק;יוא ע־קײז.נוא ,טרעמא;רע§ ,טעאשןערע?
 עןעע־^ץיךןופ ענאל ח טא^רעגיסעךאנוע טכארסיען •׳ץילאריךוצ
 ירמז דךאן ןיוז^ תול; קןךכקוח ץא טרעיסםניפ עכלעוך ,קלאן>
 מן קטילעג קןא-ך ץרעמלע עךעזנוא םאוך טכארטען ,ר^ טנעחומ
 ץידראפטולן ןיסאךם קטץעלר^ײז.קק;כירקמ ץ|אה יך יוו ,'ט;ײה
 ץןעל ץרע^יו םעך רעןאן רע^ליזןי׳ל טנארסען ,ןעמאב קןילײק
 נוא רך ראפ טמך קײטק עכלעוך ,ריעדניק. עמעךא עקיך ןופ
 ',םיךופ?ה םױ קגילײה םעך ץא זלךילקו הליוךמן< רך ןופ ץטראןוךנז

 העןרעק ענעןאךכוצ עךעזנוא טסײמ טא; רעקיור;ןײ.לא וד ױן יןאנ רעוו
 ״רען ערע־ןנוא ןיא ףיה ץגאךט דימ עכלעמ ןךניאיו ע;יטול? עךעזגיא
 קנרעוח^ י* יןיךםי;ז* ׳ םאר טסײמ ץילא ײ רונ ,רגךךעסי עטמעלק
 רעךעךוק רעזנוא רא; ,ץקאךכרע? רך ץגע; רימ ץןאה הךילח
 רע;ימךאב*ק ךין ןאןן רעך ,םכאריגי;וצאל ז;וא טא,ך ןי?ע> רעךעטסק?
 לאךטד דןןןע? יט.טגאמ;טאק דןלןןפדך טכעןק רןײ־יט ןיךםאך טאן
 ןײךףיוא רענײא לצןךזץן קלאן ןײךױן יןא;זיא רעיג ׳?ראן דק$ז יט

 דמנאג



 ,ךלדל ראפ קגאז וצ הנחת עײ״יא
 ןופ טײןלגילײהף רעןיא ןעטילען לי? ײז^ םאן רעכלעו;׳טלעיו רעןנאני
 ץיד קנאון רען טסלאן זז טײצ ץוט>. מא םע ,ןעוןאנ ןיכיזרנ ץי1
 ץלעי)ךא)גןאל ױו ׳ ,'ןירעמלע־ ערעזגוא ץכעגיג טסא.ן וד םאןן החןבה
 רעגימךאב־ק' ,טלעו)*שן ץןלן עלאיק* מאןק וצ נוא ךאןןי וצ ץיז רימ
 םאיןו גאן רעד מא טץימ ,חונןוןך ץפ עלעויןך יך םםין זד םאע טאג
 /ןהעקימאזםאוו ראי ץץנאגםעדףיוא לןוג םנירערעיט׳םמיםןעעב ײ

 רעןןוא ץוטי מ^ טעךקעד ירעמוא ,ןעריםעלא ץוש וטקיל^רעפ דלאב
 ,רך ראפ טמן ריו? ןעײ&ק שיגלעמיע נוא קערק םימ',קןױ^
 עםײה ערעזןוא ןעןןאז וצ םען ,טעןיג רעזנוא רעטא?רע^ילײה םע;ךאפ
 םעןץא ןײדא ײז.םיג. ,ןעםא;ךא?.ריד דא? ץיאה רימ עןלעון ץרערט
 בא שאװ נוא ץרעטל? עךע^יא וופ״ץרעך£,ד טסלאה וד ואװ ליגאק
 זןוא ףיוא יץד םעךאנרד ׳ תומ£ן ערעזןוא ןופ ץקעל? עלא ך ײז.טימ
 ע?לעמ ׳ רעןיךב עכילקילגמוא עךמ$ן עמעךא עךעזןוא עלא ףיוא נוא
 ןײ1 ץוצ1 זאל ,םלעון רען ןיקע. עלא ןיא טײך?ק וצ נוא מײזיצ קניי1
 ןיךנואװ ך לײק ׳תתןז עךעזץא ןופ ףוםא קעעא מא םאו; ראןרען
 עמרעטיכךעפ עטןיךטעב עץיביטךײרט.׳רעיחעיעניטולכ עךעןןוא ןופ
 רך וצ ןעך ,ראי םןײנ- ץפיוא ץבעל ץטיגא וצ ןא ײ1 בײרז? .רעןניק
 ץלא^ טיןג ז;וא ריפנואקד^לאוג םען זןוא קיק ,ריוכ ץ?אןד ןײלא

 :׳ײנימןב-הךרמב ךאל עיץליס ץך ץא

 ♦דופכםױיאצומלודנןד^ •
 גיגעק, (םיקלמה יהלמ ךליק> ׳ןםלעו)עלא ןיפ רעוך ,םימלועק ץובר
 ״הךות עגילײ׳ב ץך ט;לא?י? •ץיגאה ריןנ ,קץנג?ק עלא רעןיא
 קךך ףיםומ ךא;ןעןאה רין? ,טכאנא םימ גאקא טךאפױ ץןאה רימ
 תוכלמ לוע םען ןעןןיג לכקמ ךיז״ףיוא ןעןאה רימ -,שהקה לע לוחז?
 קביל ץך ראפרך רימ קקנאך ,לודניד זןמ# דוזדי ץך טיוק ש.ימןי
 חשמיר ך ץטלאה וצ םיוא חב רעזנוא טקךאםקיג טךאך וד םאן דןח
 טצעי .תונק'עךע1;וא ןוס ץך קכאיכ ז;וא טקלאן וד ךןן ,םױגע
 ץןיךן ץוט> קלאז רייכ טסגיךע מא הן$מ רעזנוא םלועי לק ונובך
 נוא ,ןעןיךניז םיג רע$ ץוש יקלאז •װיכ ךיז ףיוא לכקמ ק.געזריי?,ץױ
 ריןק ׳,השעמל הבוט הןקימ ץי2 ףרצמ טהלאן רעפעקאכ טלעון וד
 ץןן גךככי? ףוא ייב ץי1 ל>מ םןההא;פוג# םימ םע(;ע^ך ץיזץלאז

 ■•קעי י '■■••' ״ <.-• : :•/ ״'



 דלק ■ הליענ ראפ ןעגאז וצ הנחת־ עײנא
 ץוק ץךאןרדכ נוא קןײק זנוא ראן לאן קילנ רעזנוא ,עץעקנדו.ןידעי

 זד$ץ ׳נ;ונע?אה רעמוא ןײזםייקמ שסעו;יד יון ק>ין וצןיין ה־יוז
 ♦קא ,םײ^חיבי האןך .;■״•־

 ■־ # (תוכום ןופ ץחפשוא יד גוא) םיל^ך שלזע ןופייןינע רעד,־

 יצ קיןטעמאפצ טנאמ קלא? עךעי זע ,זיא טלעון רעך.קפ רעץי?ע ףעד
 א.זא ךא; טאה רעון נוא ׳ עירא^י־ך" ןיב ןיפ ןי;א1 עניטןיוו ך *
 מןאז ה*ע ונגב השימ יון ,ץךיא ריז? יוו עיראטסיה עןילרעךנואװ עגײכ
 ת״ישה ןא ט;יז ןזפ עױאן״םיה טלעך ך נערן? (יםינושאך םימיל אנ לאשי ייו)
 ,עטײװע ידי זי? טלעזן קע קיא ןופ נוא /ןושאךה םךא קןאשען טאך
 טןייליפ רעךא / ןײנאן עגױךיווןױ״ד עןלעזא קןאךזפע;קון טאה סע פיוא

 ןין׳נעמןענא;לימ ןופ קלאקעיוא(םע עשן&ז״םעך׳יצ יןיל;הע סאווז?^
 דדבןןייז טימ טנײןןלע שאה ־ק תעיז שאן ןופיעמיטזן) ך ןירע.ךעלע ןילאז
 רימ ױן (דילנאתעפ) םין? לא םינ? טעךין יזטיז? טאה ינוא עק;לןופ ך ראפ
 ךיןופ רענײא זא ,טךיסאפ סאך טאה ־ואװ רעךןן ? טךעהין ןיןאה ןיד;א
 עסיורג טימ תוטחלם קךיפרא? לאך ך וצ קךיד רעקלעפ ך סאון ׳ רעטעג
 קחצוםהךבא ןופ ישאן ירעד ױן ׳רעץך עןײז ןיןײלקוצסױא םוא רעךןו׳אװ
 נואי רעךנואװ עםיורן עןלעזןז טך םײציז? ןיא טנײשיךע טאה ׳ביקעױ
 טךךבא עכז ןעמונע; סױרא םאך רן קןזוג זי? ׳םןךיז!? ך ןיקן תומחלמ

 קלאפ ןײ1 טךיפענ טאה רעקלע? עלא ןומ טאךךעןלעךרעךא .קלאןא ראפ
 ןייג דןךח טינ ןיזןךאד ןעק״ מ׳געם# סאך רןרמ ןעטסיוןא ןיא רהא;גיצרע?
 ױזא גןזנהאױ גזא נןחײלקנוא זײעטי טימ ןיסלאךען םיוא יך טאה רע נוא
 ןיזקקן זנ.וא ײנ ןינערה טיאך׳ם׳ קך ךילעדאווע; .דנאלעטצעזאעא ןיא יך
 ,טעמא§ ןעניטכיווא םעך ףיוא ןיכאה זצ טןיא? םע זא ןי?אז רד? ץטלאןן
 ףיואי ץלעןזק קעײא נוא זנןר ה#ם רזניפ םענךאמארקא ץבאן? זנײה
 םאךזא ׳גןוקץידנא םוצ (דגאל רעזנואיןיא קז״נקנייו ייםיתעב)ראװלונ םעץי#א
 עלא ך ץךאוןד ןא?י? זיא םיא ־ךךוד םאװ ט';עם רעגיטןיוובױה רעןזיא
 ,(הךותה ר׳א סעך)ירטקעלע יך טןאךבעג באךא טאה דגו נוא .רעךנואװ
 ןיא ןיויא; רעךןעךױט י טעזדןאלויד טלעיןי איל טאק ריא ן,רא שאון
 ,יי: י ' • ןיגעװ'ערעטסני? ־ * ,;

 דבל לײון ,סעקינםעמאפ עלאנישאמ יךטניטיױען רעיאטאה הרות רעזנוא
 נוא .טךא ןײ$ ןיא ירוג ןעידן# יי1 ׳ קצונ ניץױו.ןעגנײרן ך סאױ׳ . י *
 ײ1 קעזק׳ ׳ טלאק.ץ;א; ך ק$ טיאבטאנ טנהאװען ךן וצ םרעװי? קןן

 רעןאןראןךאן יין ןעקידא־מנ רעטסאךןרעך ,קןץיב? ןףא$ ליפ יןאן
 רעךלין עןײק. ,(םנל וטןג״ *ל חעםו לונטי)ןדןאןךא? שאךין טאך םוך ׳ ץןא?

 •לאז
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 דון שגאן ?םעמאמא חנ? יא ׳ןילעט^ קעווא נזא ןיגןאס טין ריא טלא;
 םאון טאןרעןין?עראנוע רען (יי םוחרו ןונזו ,ױתואלןננל ריז)ה״עמה
 אךונ ןיא ןײז ןי?א9 לאז רןן ׳קילן ןעןױוע םוצ ןיאיגע? םען ןיןי? לױן
 ןיא טןילראין םיא׳טאן רע,םאו; עפאלנאךס ך ךא;דןין ןךין גוא םלוע
 ןילאפ'טעוד םן ליױנ ׳טי; טץול טפא ץנאג םיק;ןיזיױנ גוא ׳הרות רען
 רע ןעוי לייונ ׳(םךיט םיןןעמו הךותי ןום) טןאךוק עםייךיא ןופ םרוק רען
 ןײ1ךאד רע זמ ׳רעןע^עבא אד זיא םןן זא ןעגיוא יד טימ גיךקטז^ טען
 ,טןךעןין םיוא החןזקה ף טאה אןלא ׳ הןיחב יך ךיז טךילךאס ׳ םור? נזא טונ
 ע;ילש?ײג טךאםין טאל רע.רזנ ,עלײונ עלא םיםן ןיזייונ וצ טין טןיול םע זא
 טא.ן רע תען ןעןלךען טאה רנ; םאװ םיםן עגילאםא ך וצ םעקינטעןאס
 סעקױטעמאפ עכךטםײג יך ךךח זיא ,קלאןא ראפ טלהאװרעםיוא ז;וא
 טליקדעטן״ן ןײא טךעו;רעפךעןן ןופ גןונעװאינ ך טין? ראפ ןעקוק ײן.סאװ
 רא£ טנלופ נוא ת׳ישה יוצ הבהא ץןאה רעמוא ןיא נוא טולן עךעונוא ןיא
 רע״טאה ״םךצ? תאיצן״ ןום״עךאטםיה עןילךעדןואװ ך ףיוא ונייה ׳ םיא
 יד ׳דום^ןנןר״ ן׳טיז? ׳תוצסס נה.םעןקדטעןאפ ןײא טניךךאיךאפ זנזא
 ןיא ץךא םיא טמענ/ז? זיב רעיךפ ןיבאוו ליפ טיז? םען ץפ'נץניז׳:?ע£א3
 ך רעדןיק. ך ןילײיחיע ,רךזק םען ןעןוארפ ן׳טיז? םעך ךאך נוא בוטזני
 םײךצי?יךנוא העך© טיז? ט;ךערך בא ךךטאך ת״ױעה יוו רעדןואװ עקיורינ
 ג;וקךױנעקיתנא םאןטבאק ,טץנײסע; ליפ יוזא זץא ןיןאה יייז םאוו ראפ

 ,(־זחא ײ וניןךלא ײ לארזגך עםזעו םען ץךאס ע#יךיא ןיא ןיצנאל? וצ ןײא
 קר#י,אנ רדם)ן^־ןךסו ספןא ה&ךןט ןיא יטךעלקרע טונ סע ןיבאך ריקױן

 .* ׳ ״ ^.(״ם־תםבײר רעגיםראסױרג דעד״ _ /

 ך רא? טנײט!ךע טאה ןײלא ת״ישה םאװ /ךאנ עכילךעךנואװ ך ףיוא נוא
 תורןך עקין יך'זנוא טיז? טעןינטאה נוא יניק רק ץפיוא קלאפ עצנאנ
 ץפ ןעפיל ך ףױא םויה דע ךאך טןיל קאמזץי; רע;יך םאון י׳ םינן ילא םינ§
 ןאד ןעץין ןיךעןן ןיךאןע; ןי?ךאל'סאװ תוםם׳נ עלא לײונ)הק^נ רעז;וא
 ךיזטעב ף ױו -םעדךא;רע/יז טקנײב יז עא (דאראס ןעסױר;ןײב ןענאט^י;
 ע§ף ידי ןירעה וצ לאמא ךא;■רקוזיםאן ןעמ זיא ױו (והי? תוקיזקנק י;ק£ע
 רןיל זיא טןאשךןײרפ ע;יך לײוו (ן.יךב ךידוד םיןוט ין)לױם ץינ ןזפ רעשרעו;
 ףיוא ׳ טלעװ רעך ןיא ןייע; ןעק סאװ קניןנךעס עלא ץפ רעםהעץנ;א ינוא
 /תועמןו׳ בוט םױ ןענילײה םען טעטאען ןיבעעני זנוא תײשה טאה םען

 טךי?זנ'ט;א; עניך׳תועוב^ םען וצ ןיבםן ךאך ךך חא דיא רעןקװ עא
 ןזפ סאןוטע ׳הךות ןתע תאירק נוא ׳תומךקא״ ןיךע׳ך תעב הירק רעד ןיא רע
 ,ימתואלפגל .ןרשע רכמ ןרי! לע שדח,.רוא״ ;רםאםב .ונראב ,ישאכ) :ןע^ינןחעןםע^עןי

 •;.:..י ׳' * ;־ 1~■:,..׳;■-׳*ל*מ**.ל־?ײ;. ". 'י. :
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 'ןןלק ' םילגרשלש ןופ ץנעדעד .
 ץא רה^ ניזןע§ ז;וא ןיטלאה םיוא םע־ן ןופ רעךןואװ עןיזרן ך ףיוא נוא

 ׳ לןס טי15 קװעיא־ל ךי1 טעװ לא.ך^י זא / טןייװ םאן םאןן ,רןלמ רעך
 ליימ ׳יונתדז?!? ןמן ,תונוסיכ מ׳ םעך טעמאפא ט^יסי; אךוכ רעךטאה
 רזצק^ ,דןיז טעןןעךאק ד;יק ך זא ,זיא .ןיךען?^ יײע החן# עןןסעך;ך
 ׳(יגערזרח ןןןן)גא$ ס^רזבי; ס׳לאך&״ ףיוא טןיױי ״תיצמס גן> ׳םע טו?ײ,ך
 דגיקםעך ןע;יוצע; סדרע / זיוה ץןקכע# ןזפ ןיראןןע? טײרקע; קגיךירך
 זייא קילאךזעי.םאוו לעךזט ק;ץיא - ןירע^קןיןא ןום ,יןיוב עזץיז?$יןעי ןיפ
 -.(יוגברק5י1ג)בייל רעטומןיאד;יק.רעךך ןיךהא; טײצאץנעליןןיטךאך
 גוא יךח ןיא ץיג יצ קץיו־ננא לזסיטי? טאה קילאךקיזא ,טזײזנ״תועובטי.
 ״לופראע טין ךאך זיא החםש ך רעןא /(ונהך1ה יןתס ןמקןיוםי טץלעל
 ״רעק ליפ י1זא זיא םאןז ׳דץק רעראװסי רעך בדא ןעןימ טי;ןעק;ס'לײמ
 יל סאון ,ןע;רעל רךח ןיא טיי;גוא יןיוב ע^יטפימ׳ך ך ןיא ןיךאוועך טעצומ
 טר$בו ?.ןײז םיטי.ךיראמ טעוו רע ביוא ״םךןז לש וחצ תןקץ״? זיא הךות
 טי״;ןעלױו םאון רעךגיק/עךעזאלוצ׳ ך ןופ ה$;ן? םיורן ףיז ףיוא טאה רן ך
 עןעיסלאך עךעיןז םיז? ןענעךבךאפ םיא ןיטלאון ײן, ,(ןמיםעםים*)•ןעןרעל
 רע״תם.ן?רעד ,״תובוםח גח״ םעך ןיקעץנ זץא יןעמ טאך םעך ףיוא ,ןעניוא
 ןיא עזײכ עגיךהאן גיץרעפ ך זץא טרעץאךע יםאך ליףן ״ ״וגתוךסל ק;ז״
 טאה ,ןיטלאה טי;ךיז ןיטראך םיגעמא ןעןכ רוטא; רעךטימ סאװ רבלמ רעיך
 ריודמכ)טלאז אי;ך רעי יװ.׳ ןז?יג'םעלא טי? ץטלא׳בי? םיוא וץא אלוב ךעך
 ןעןפםיווא יןיא ןעךײו.ײז זא טליבע;ןךיא ןעך ךל ץ?אה (? ל'אך1עיל יהײה
 זיא אבס לאך{עי.ןופ םזיק רעך זא ערהעל עזןוגנן זןוא טי; םאד '?רנךז?
 ,נינײװ טײ־גךא לאךיב־: ךיוא ןעןו נזא ׳ ךילךיטאנ יון ךילךיטא; רעןיא רעים

 עךיךעגעךב עץםיפ 'ײװצ ך נוא ןע;ךעל ץא ןאזןי;ןײרא זיא רץ לײװ
 ןךאלביניאיםיא ףיוא רעלײמ עךגןײן.ןיקןז ןיטלא0 ץסיעךנע גזא ק;.ןאל¥<
 דןין •שטעןן םיאץיש עץיז םיעכהל ףיוא ,טסינ טיזכ 'רעײ§ םיא ףיוא
 ך ךיוא נוא)ןעקקךע טעװ טלעךו עי?נא; ך זיינ ׳ (״קיל;יטימ ןעװעךאך
 * ענײלק _

 םױ קנילײה םעך. ןייי ״חבום ןיא ׳ןיןיםעזא, ך ןום ןיק רעך זיא שאך <* *' ■.
 זיא עםכישענ־םקבעל רעיד שאוו ״ םסעץעךעײם ך זגיא ןיםײאב יונהזוםשי־ןםז) כוט
 ײןוצ יר ן* טנאקנ. ןעוקנ מא ׳וניגא םהןכא, ׳ןעקגאךינ. םעך ןוסי לאווטים רעד
 נ׳הױך זמפיל יצ נוא .רנװים ןךאשיעג םיאי ףיוא ןיבאה םאון י,ןעננאלזןי עןיםים
 עלא םיןן ןיבאה עד;פ.םוצ וא ,קילן נוא לום טים טעװעךאהען.יןך רע שאזן ןיצ.ך״שש
 ׳רע.ײפ ןיטאםיינ םיתשלפ יד סיא ףיוא ןי+אה ׳ונינא קהצי',-,*םיהלא איזקנ,ןעםײענ
 ךל)'ז^ישעג יםױרא םי#ץיל$ רעץיק.רפײן.טאה רעהכאג ינוא ,תחאב יך ןעסטע;וצ
 יצ ץינ טןוםעג עןןיןן^ ןיין טיפ נינעק רעך טאה םעגעקו* עךעיינ וצ ףוםםוצ ',וטםעש
 גוא י(ןױ? ן* מנא;ע;יקךא^ קווין זיןז *וני?ןי כןךןי.-,םולןןי םיןי טיק ןעסילשי יםיא

\ 



 םילגך שלש ןופ ןינע רעד • *זס
 ׳ךאזע^ילפאגא זא ,חעךגיק עעזןײא.ענײז ץפ ךאצאפע$.ע.3ײלןל
 ןעמעלא ןע;ךעלע? נוא סלעןן ך ןיז??ױלע.-נ וצ ןע>יףוע? ןעפאמיע? זיא רע
 דארןטײג ןא3 ןײז תע? יםזרך ׳ארטפ תרןה ןזפ לאיךיא ןעןױה םעך
 רע ט?אס /ט3רר?י? םי.א ראפ טא׳ך הךזת ך סאוו געוו יך) עצלער ן׳ןױא
 .באךאיטײגינ£רעןאקון ידוכי)םי1ר3טי? טײט^גוא עטיר^ראפעפױר;
 זא ג;טעםאך עןײק״ טאה נוא ׳,דרעןך ןיא ףיט רן טגיל אך׳עצלעך ןופ
 ףיורא ןיטפעךק.ןיךנעוונא לעטיןנ ץיא רעךרונ ׳ןךעםעיזיךך לאז עגאל ןײז
 ץ,נע רעךלל?? זיאי םאך ,(הךותה יןךך םעך ףױא) עצלעך ן׳פיוא קךוצ
 ׳םיךפם עגילײפ ןעןעײל ןע^ ףראך תוטךן? נוא ׳םילגך עגיליײך ך ןופ
 םאװ ׳'ןךינען ט?יל ןופ הזצז? יך םחך ׳ םפלא ה£עמ נוא רואמה תרונמ
 עזקעךיא עיךעי ףךאך םיננוט םיט\ עגילײכ יל ןיא ננאננײךצ רעך זיא םאך
 סע זא ןײז הנ1ז יין טעןן ,;ם.יםטי תאךי םיזרנ גזאיהח#? טימיןא^ ױרפ
 ןאב׳סןעכעל ריעײז.ז.א רעךנןך עךיא ןיופ ןיךיוא .ך ץךערו ןיזמיוליע ץלאז
 תןךנ יױ ץפ דאז ך (הךותה ךירך ץפ)עצלעך ץפ ץין באךע טין הלילח לאז

 .-ךיטקן) עךײג ףױא ןי?אק
 . דײב ---

 ןעוועג זדז ״וננן־ג זמיט,- ,ןי?יוק דלאה ן׳םיוא קלאםין םיןי ויעע״ זיא עךנפ םא ,ןבל
 ,־חעװזוי ןיזןיטםאה ד זמגענ, חעז^ײא טלאױען םיא טא.ך רןן ..דעךפיןום זןךךן׳א
 .ןױיא עלא טיירםע? #א םים יד י* םיוז ןעלאםעג עזפיוןק ןיד טים רפ זיא עדכע סא
 ןיבאה ־ובךן? רעך ןיא ד1ב? ינ;ע ױ .תטום טקאג רעןןונא סיו;ענ דןאך זיױ ׳ןרהא״
 ןיךײל עטנעךגינ טאודינ ךעבעג טאה ׳ףםױ, -.תובז;ןיף.ביל וצ רונ טאהענ ךאך רימ
 ןיא םיא טךאפטיךא? גוא רובלב־לאע׳מיךקא טגאםעי! םיא ףיוא שאה׳ם ,׳םוךיןט ןיא

 ןײו רעטנוא ןינעלי) רחאי גיצכא ײז.קנ;י1 זדןס םא ׳רהא; ףלעןוצ ףיוא נאךז״סא
 ןיךהףל ךך טךעגלאװעג .ףךךן רעםיחנ רעך ןעמע? זיא ח׳ע ךלםה־ױה-.דנאח

 רפ זיא ףזם רעדירעבא ,ךיק.םענעינךיא'ןײא ןוס טינאקנ רעהכאג ״ תח^ךם ןיא נןאל
 שאח רפ ,'ם;ק.ו יה לאךזקל ךלמ דוך״ ןעךילבע? • זיא גוא ןעמוקעג רעביא ןעםעלא
 םעך ןום זר;חא אל> ,רעךךים ןייים ױא טאנ זאיסיעח ײ> ,טלען; עצנאג׳ יך ןעמיועג.
 ױ ןום עזןכי^עג־םנעבעל רעך זןוא טןירעל .ריטסעםקפ ךיאי ״טינילעם ךיאיםאון

 זיא טא;זא טעז <יע1ר יי> .תומוא עלא ױ יצ ןיגאן ךיואי ןענן׳ק.רים זא ,טקעג ןעבד
 ריטכעכקע ךיא 'םאון םעךטימ <ר?תא'אל) ,לאךשן חךװס.ה\ק יך ןוםסעךהים נוא)טךיך רך

 םעלאװח עםיורנ עכלעוא ,ןיךעטעון' עטאטורנ עט?על# עכלעןא ןיארהאי רעךנעזױט
 טיג עלעםיט׳ עגײלק ןײה ןי3א׳ך'' ןיךאחעךעפ גיטכעךנ' ױ טךעקינ יעביא׳ ןיבאה שאוו

 ױ ןעםירע? םיוא קבאה םאױ ןעיגךיטז? עםיחנ. עכלעזא ,ןיךעק י רעביא טנעקינ
 ע5לע.זא .טךא ןום ןעךיךטגעקפנ טיניעלעםיובםענ.יד.ן'ײם ןיבאך ןרעטיוב עטםקךאטיט)
 על־יהןום עץילק |ײס ןיבאח ןיעאלאא עטםעךן ױ ןעםיייצ ןיבאה םאוןי םענךעטיצ דךע
 זײװעבא זיא םעך טים ,ןעבילבעג ץןא; זייא ין: רעבא ',טלא ןום טקיירעניבא רונ
 ןעןעקךן ןעםעלא ןע?אם ' ׳םלױ׳ 'ר1אל, ןײן אוצ ןעסאטיעב ןיב ךיא זא

 • .־..׳־ .. ׳'׳׳''. י. - .'׳אבובה תודןךא,



 רלק ־י';תםמןופ;ק^נע^טבי!?,ר*מ י'
 רעא, ,םלועה ךלמ זניהלא׳ ײ התא יװרב
 ל^־רנ קילךה)ונוצן ,ױתו>־ם? ונעךק ;י ;
 :(בוט םױ לזעו ת^נןע לןע |*ט טעסתט־י טלאפינ בום םױ !עײ)*ב1ט םױ
 םעך טקעלךעך וסאן׳ק סאון ו־וזדם(? םי1רנ טיש קנאן ןעם ףראך טיןו׳ך^ ןוס וךקך? יך

 '.יונההקיק קזיבי#־םוי קנילײס' .

 ינ;חה^ ׳םלועח ךלמ וניהלא ײ התא ךח^
 : (* הזה ןמזל ונעיגהן ועגיקו י ;

 הןרב ף ,(ינײחחע ןךכ טינ רעבא)תב$ ^ רנ קיל־דהל ־וינ ןעם טגאז רערםח לרח תבמ םוא
 .הןום ץא ןיקעטײג׳? יו< רונ ן^גנע^ טןיל וצ טינ ןעק ״ה^וםק בן>יל,

 ■. .ןי^טנע^ טכיל ךאן תובוסל ״דנח^
 .בוטש קא ןיןאן םאך ןען? ןעקךאןךוא רעןנאמ ןײא גיל וצ רעךא טלאק.זיא חפום ןיא ביוא

 ןײך גיול נוא קנאד זןיא ,טלעןן דעך ןופ רע׳ך ,םלוע לע ונובר
 יד טימ ןעוןי; הבע? םי$ ז;וא טםאך ח םאןו ןלמאנ ןעביל
 זיא ין םאך ,ה$וס ע^ילײה יד ןעטלײלעג וצ ןי^נע^טכי? ןופ הוצמ
 טימ ןאוקעגטםאהח םאװרעךנואװ עקױרג ױ י־וצ גניוקנײדנא ןיייא
 רעדןיא ןעגנאיגיג ןע^ײז.ײן.םאך'רהא;גיגחעפ ױ ןױפטלעערעזנוא
 ןוז יך ןיפ ךיז יןעצישעג וצ רעזײה ןײןי אטי;זיא ןיטךאךםאוז ״רבדו?
 וטפאה > םניגעךםוג יך ןו* נוא ןױפטעוו עטכעלש ןום ״ סענענערכ
 ײן.טםאןן נוא(*• דוב? יע^ ןום קגא?אג ןי?יוךא טיב טנןי^אב ײן

 'םיוא ■
 סאײ רעביא) ח?זם ןד* טינ שמ תים לב ערעיד ןיט רענײקסאו)רעבײוו יד <*
 עטצי ןיא רונ חיוים ןיז טכיל 'ןײק ץצנעביטין יד קלאן <זיא סע 'ךאזךוא ןײא ראם
 קק יואװ קין ניזנכיל לאן שן רונ זיא (יךניצ טביל קם חןצם יד.'לײוו .קםע יך ואװ

 ילי זימךוזך טזאל־ניא חך׳ום ןךז טפיל סועקמ ין 'קתן ןיטרױיוא עמ׳תיבה לעבא ־ טםע
 םיכננ יד לײוו ,ןענכננ טיןרעםבײל יד לאן׳זן ןיהענ.ננוטכא טמ ין ףראד רעטכײל
 ךאנ לאםא נוא קךאןיא זיא םע סאון רגל נוא ,קוקנע? טליל וצ תובוס יד ײב ןירעימ
 ״ילא .חלילח כ1ט ם1י רעןךעןיקךאןא םעך ןוס טךעוו (רעכלין זיא סןן קןע רעסיירנא

 ׳■*.... • • ■* ; ,■.ןי?ע; גןוטלא טונ־ ןעק ףךאל

 ײ5 עדד? פיורנ קבענין יד יײיל םײד םאון ״םןיקלאון ןוס חקוס עסיורנא (*♦
 מגערשינ קבאה תוטוא יד זא ,ןעב.יר.ם*ענ טיךמ׳ םףךןיה די?)ןיאימ ,תיםוא עלא .
 ומילקילן מף םן זיא דעװ ,ו!דתמ ןק ףלוע תאז דןי עליךנא ד י*

 •־ילאס
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 וד /.זפרעךאפ זענעמא םאון תיערט^ס ׳ ע^יא טין? ןעטלאהע^ םױא׳
 לאװק.א ןופ רעםאוג טים ,לעםדד ןופ ןם טיגן טןײפזעעג ײז טקאה
 ללכה ,טזײריג ןיבאה יך קךואװ יײ).פיז? פליקףרי;טיןןידןייז טאהםאוו
 .(א״וניע ןוזעיאינ והנךצי..גױא ןופ לע^אצראוו^ ך ױוםיהעג ייןטםאה וד
 עךעונוא טםאה והי יױו ױזא ,תונ^סד ןײביטען דןיאי ,טאן ףעטונ
 ך ןופ נוא ןייגעך ןום דובץ יננע יךטיג? טציועאב ןיךעטלע
 עגךנענערב יך נוא ןעגנאל^ עםיורג יך ןופ נויא ןוז יך ןופ ץיה עקךאטזע
 םעךייןעמךי׳עאב ךיואי זנוא וטםלאז יוזא ,ר^ךן? רעך ןופןיטועךגע
 עגיליךך ןײז וצ םךלם ןירעטזעיטינ זנוא לא; םע ,ןיגעך ןופ תוכויס
 ןום ןעציזעאב ז?וא וטםלאז ה^וםתוצר תוכזב נוא ,,ד$ום ןום הוצמ
 עטכעלט> יך ןופי נוא ןיצך ע^יויג יך ןום טמוק םאוו ןיטײקםאלש עלא
 ןעלנאלזץ עגיםיפ״ײןן? יך ןיפ ןע^׳י^ען זנואי וטקלאז ךױא '/ןיךעטעװ
 ןענערביראם יױ ןעליװ רעגןיצ עזײב עךעײן. טיינ? סאװ (לאי״י יאניע יי׳)
 רימ םאװ לוטלט םעך נוא '.יקלאזג עטיךפ^ וצ נוא עטך וצ ןיך

 ׳ראפ וטםלאזי׳הײם' ןיא ןײג וצ .רעךיהיעךעזנוא ןופ דןך ןיכעךב
 - 0|לוז חי;ס ׳.

 ןיגעגי;ןעזנאןא יעהקאג ןעם טאה טךון ,תורט? תן? תגף ,קכײךט׳ םישףםמ (א
 יין ןעגייןסג דץרדב יון יוזא ליױו ,תובום. ,תוטיך ןטעני; שךןוערןןדא , •׳ ■ ,
 ןוס הסזןי עניגײא י ןיא ןעםוקען.ןעםאן וצ ,דכאליןײז ןום ײךס ןײגיםיורא ןילאן ןידיא
 ןוםנוא ,ששםעך ןיא םירןה ד;אל ץכא; טיירןם׳ וצ ןעװענ ןעןײן ןיךיא יוו יוזא כוא
 תמים ןײק.(ננא;נעם יױד ךךמ> ןיםךאך ןיא .ןיעונ ןיא ,חנקךם עצנאנ ױ ןיא
 תוכים ןיאכוא ןעלנילס רעלדא ףיוא יון יװא ךרעב) רעםךע לים ךא; ןיא יכוא םםםעך
 תואן? זי#?י ןעדיא עלא ןעװי) ןיוסי ןעכיד ,אתלי?מ ןיא. ונײטו? ס;אנ. נעט ניצךעע
 טכאנא טיה ת׳יועח ןיוש טאוך ,(ילןך ףלא טכיך חזןים ןום עמיז}?> ױיא ,(אבי׳סיו
 ש? ,תופום ײג ראן טײךנע;וצ רןןיך? ךךוד יװי יװא טסול 'ןיא ןעגנאךינ זיא
 וט לילנ טבא; רעקיא ןעםקאוויג סיוא טאר ץןא; ןיא טךעזוי;ךף טאה נוא [אסעלעטא
 יון יװא רעטעלב עכיוה י ם;. ךךךב וןםי; ןיא יף טאה נוא ,(*ןידיא עלא יצי םייךגןט
 טים (חיח חליל ןיבטי׳ חןוף י ץױקלק. יעל טךא ץיא טםיטטיאב ת״יזיה ןוס ןעהא; םפך
 ןיטאטיא ײן קכאט וצ ןע?וולב ע^אהקאטוץ םעך ,ןיבײלק,ןעז?אװצ ךף ןילאן עלא יאװ

 ןירעניא ' י ■■ ■ ■
 טםעךאי; טײג ףמךוד לע.תקסדןנןי .קראװעג ןעביוהךע יוזא זיא ד םאןו ,קלאם
 ,טונים ןײא בא טי; יין קס טעךם חןךנןכיזד עכילןנע; יךי רםולכ ,ןעמפילעג ריא טיז?
 לײזא טכא;ײב נוא .גזףו ױ ײ7 קזײינ '״נאט ײב לײן־ןיקלאךיןײא ײיז.ראם טךיס רע

 . ..יד יקמלײמ? י* ימײש קס
 ח;ה ף קס רןןוחן לקמ בא קףעל. ״ ןיך דעך;ואװ קיק. ריף י*1 ס? םוא (*
 ,׳טיױנ ןיךעװ ןי;אךמ יצ לאז שפ רוטא;יל טיגיזיא ןזןיככ וייי ומי*י* לייב ײי? * (יה#
 שאןו עטיטטךי אזןיןזפא / םיךיסנ ץביג קא ןעךאימ ןמאךמע; רעךנאמאע ןאף זיא

 • ׳. . . . .<פן>אק?י?9).סײזוק?א>ץעןווז םיףסקףן ןאןט^עקדען



 זלק ' ןישטנעב טכיל ךאנ תוכוםל ,דנחת
 הרזנ יך םפך ךרת ןיךעווטלעננדגראם לא;םפתולגראם קנעכעך
 קמאזוצ ןיוזפ טםלאזנוא ,זנוא ףיוא ןעךאוועג ךזגנ זיא םע םאוז תולג ןופ
 נוא/טלעוו ןןרע עלא ןופי רעךיףכ ענעםיוטןעךאפ ערעזנוא ןי^יילק
 ןײא ם׳דןלמך דוךןיטךאך ןע;וב נוא דנאל עגנלייך ןײךןיא זנוא ןיףי?
 סאװ ״צלקמה תיג רעך.זיא םאך(זיל״ינה יײ חניםנ הןיום ענעםראװע;

 זןמא זוני^ניבהךהם? ונתוךןןזק ןמן ר׳תמא רעך ןיךטעװיןאך '

 * (ץשנעב גחתא)םינימ הןמרא יך ןופ ןןכע רעך
 ״טלעוו רעך ראפ םןיױנ תובוטד נס רעך זא טרעלקך^ רעיך? זיא םע ףן
 עלא ןיפןילױו סעך ןיק; (ןינאח.םך*)ןעןיעסעשקע גױוןן ןילעמי רים זא
 ״רװניא יוו תוםוא עםסער;יך זא ,םןײונ עק;ז?קאכן ד ימ ׳ ד;ײ? עךעןניא

 ע^ןאנ יך טא׳ך טײיןי רנמיז ץא םאװ רעםעך יך עא ׳באוםי״ ןומע ׳ ללך
 ןײקיזיא םע זא ,ץאל? ץפ שאךא זפןײס ײן.ןעץד.טרעןןיצעג ידדאפ טלעװ
 גזא ףלעןןלי? יוזא ןעמיײמ עלעפע?י ע;אומי רים נוא ׳אטיג ײג ץפי־ןקן
 ןעןאה-קגגילזןיוצןײא זיןוא רעלײן? ע.ק$א טיזן ןנןיימ? שאך ןיךעניט
 ה?ושא ץא נךנעיטטי ןיזןיז רימ לײוו ? שאךזיא תוכז ןיכלעוו ףךוד ,םױקא
 ףיוא טינזיא נ;ונע$אה רעזןוא טזןײה םאד ,לןיה רעךסיורא ףייז טעז םאןן
 רי? נוא ,לםיהי ןיאי םאװ רעטא? ירעזנוא ףיוא רזנ ,ןיטקרקעןילזקנעז? ף
 ה״עטהדוך יון ,קליון ןײב וצ רעךילן עךעזןוא עלןן םיים רעןיאףייז ןע־וי}
 דןוטן ךנ ײ ףןךםאח יפומןסז לן.(לא'ך1ןײ לליו ץפ ןע^אך םעך ץא) טנאז
 רעם נוא רעק* טעב טא; וד רוג ש ,ףיא זײװ רעךילן ג£ע עץים טי?
 יך סאןן ,םךיז? ה^רא ף תוכזם ריז? ןעמען ןעקנאךי;םעיךףיוא ,רע;ײק

 ׳ .ןיענעמ ץפרעךילג. טןיוה ױןענעבידעג ׳ -
 ךיון זיא בלול רעך ׳ (ג׳ויעצ־״חא ימ זיא ריגיפ ןײס ץןאה ך זיא גזרתא״דעד
 ,ןעץוא ך יון ןע;ײ_ז םיקדה ך ,ןי^נעמ ץפ (ן׳לאםט׳ רמגאג ריד)הך־$ *

 רעטאן רעןןזא וצ ןעןיוהע; ףױא ז'יא'ןע;יוא ערעזקא(ימ״ו י^נ ךי*)
 ןיזיױוען ,ליומךזצףײל;זיא הןךעדיךןופ ףאל^עדן ףניא׳ל^ץן ץפ
 . ם*י לא ח ש? ם ■ז .
 נוא נעװד ך קזײינ ״נאט ײ3 ן$ ■װםע. ןיטיאך ניא ץטיןו ף חם #אד זירעפיא
 ןעמבײלאב יצ טקא; ײ5 טיאזז •מםע. רעך ןיבאה ,רעטעלב ך ןום תובים יד •*׳טנוא
 ןעעך רי? עלא ן* דונב יעזן ך נוא יל ןום חיןס עךןןײן ןעדאבענ נוא טחתע; ך
 םיצזיא ,הןוסא יון יוזא׳פאק קעביא נוא ןי?אק ײן םאװ ,גייןןי עטרסײױמיאיאיד
 טאה ת׳ױעה םאץ ם; םעך ץס ג;וקןיךנא ר?;ין ײגנוא ׳םירנןם ן* ןינאדטען.םױראי
 ןך םיא ןילעןו ײז בי1א זא ,ןעזיוועג ך ןע^ײהיננא טאה תזבום ןופ עזײך עשםרןן
 ׳דען * 1י3אה ידןילעוו ,דע/ד ?ײין ־שך ,ןי£ך$ עןץי־חא ף סיזאראם ןײן וי*

 , ח״מ? י
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 ץנעוןא? די1? זא ׳ (םלימי חו״ח מ־*ל)םי;ימ ,ךזיןךא ך ןעלןכא^ םעך זפיז? רים
 ןיטלא׳כי;בא טךעע םעד יןךזד ,ם$כ תךובעל ךעךילנ עךנמנוא ע)א טי9יןך
 עלא ןזפזןוא ףיוא קמךוט־גי םאןן ןיזןןױן םךוטע עלא ,תועך תוחור עלא
 םיללט עלא זא ןיזייװ וצ ,פאךא נוא ףיורא יין.ןי?ײק רימ נוא ,טלעןו ןיטײנ
 יןיוהרען ןזפ רעה;א;נוא ךית רעך ןיא דךערךןופ ףיורא ןעײ; סאן םיעך
 •ןעך'ז?קע.םן?ע.גיןוע ןילעװ רי? נוא ןידאןע טי;זץא טעןו ׳דךעך׳ךףיואקיךזצ

 גוא ןי;אז וצ ל׳דיפעג ןעלעךא אזא ןיבאה ןימלעמ עלא טי;'לײןו רעבא
 ןײא ןי;ע;ינ ת׳ישה ז;וא טאזו (ךימכ יט ײ חתםאח יתיטגע לכ)ןיין םןיקמ י
 ׳קיוה אז.א וצ ןעווינ ה;וז ןיךיא ןיקאה ,םןרצ;,תאייזי תעב ױן יוזא ,הצע
 עלא םאװ םולש ןופתוכןםען ךךת רזנ ״רןותכ תל^כ.יו;ה;המ עץטךא
 ןיבאה(דחא שיאכ םלוכ , לארשי םש ןחיו) טיןעט ןײא.ױ) .ט;י;ײאךע|!*יןיזןי^אך
 ןיא ןאןק רימ ןילאז יוזא ,עךענעלק יד ףיוא ןעווינ עיפקס ןיךיא עײיוה ד
 םית; ילעב יך ,ןיז^נע^ ןיםאלק עלא ןע^ןײאךאפ ךיז יןילאז ,ןיטײע עלא
 בלולא וציקילנע;ןעךײז םאוו הךותי ןא םיקוט םי;ך־מ יןין ןיא ןייאך סאזן
 םי?וט טישךס ןא תןו.ך ןיךאך יםאוך ך נוא ,(חייךא ןא תור; טאה רע)
 ןא נוא הךוה ןא 1עטוש§ ראך יד נוא<תוריפ ןא ב1ט חיר) םיבד־ו זי״/םאך

 ,הנשמ ,אךקמ ן^ועל תורךח עךילײס ןילאט יך.ןילאז ,(תיניע)םיבזט םי&עמ
 ןעמע; ףױא ינוא 1ס״ש הרךה ,םילהת הךבח ,רואמה תרונמ ,בקעי ןייע

 זיא רע סאןו ׳ םיבוט םישע$ו הךות יןין ןיא טאה םאוו שקחי די;לת' ןײא
 ה־מגאייך וצ ןיױ ברקה יןין לאז רע ,(נים חי-יא ניא תװיס)גורת^ םעך זצ יןיןל;
 הךוה׳וצ ײז ןיך ברקמ ,רועיקא גאט עלא ןעךרעל (ח־יםי ץיא לע ותדינאי)ןיךיא
 רעײזטים נזא הכךבל ױאר ןײזעל£ ײז.ןילעון ״ןאד ׳םןמ^ תאךי וצ נוא
 םיעך םיללט ןיסלאה באעא׳הךךבל לס העפ־שה ןײז דיךומ ײזןילעװתובן
 י .ןעךיטקעקקע ניייבג ײז ןעלעך יןךידאך^תומ תירט)תועך תוהור נוא
 םיטנח תא ךליח)ט;אז ה׳עםה המל^ יוו םי;ים העבךא יךןופ הךזכא יך טזיױו
 עײלרע נוא םיקבזל ץפ הךקחוא׳ ןיאךיז טעךןייג םאזן רעך זא (םנחי. 5
 ענײ1 קךיליי-דךע^וצ ׳ יןיוא םיא ףיוא טקךױ) םיקרה תוכז רעך זיא ץףיא

 , • םםלא חשעם ־
 טין טלאוו חשו־ ךאן רעךיון נוא ,ןעטול? רעצעלו יד חיי ילי$א 1י?על זידנעגינ?

 ננוקץידנא םוצ זיא סאך זןי ןײן ניסנאןי טינ שנעסא ראן ןעק ־מטאג רעך. טים יאוו
 ןאל יקסאפ ןיזןינעט לים ליױנ ,םנ 'ןים הךות יד סאןך מוה סנס ןורינולייקינ וןןײ
 ,ןגעוג ןעגינמע? ז* ךאלדײב נוא סעצאך ףיםזןה ןסזיו תובוס ןעכאס ןעכייהעג זןוא
 ןיוםייןעײג עלא םאון רעטגיװ בײהנא רעבא נוא ורעךלעס יד ןוםיןײרא טהע.)'ז? ןעוגי
 סאך זא ניסנאק זיא םג־צאד יל ן* םיורא אך זיא יטצענ ליױי ,זקיכ שךוח ןיא טי;

 .םג ןום נןוקן״דנא םוצ זיא ע^םאסןכאםסו יך דענפלענ נוא רעלעק יךקא
 ןו־ערנ*
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 :ל? ןיפ ה^ךדמ רעןי ןיא'קיז. לאז*רע ה;וטא ןײ1 ןײנאמ שםע§)נוא קלהי?;* *.}

 .. *ךוטק יז?ײ ה^ךמ&ו יתוט^ע.
 ־ : . ♦ןיזעקב נורתא ןופ םיניד

 ף /יןאהעמכער ןיא כלול םעך ןיט|יאה ןעמ ףךאד^גורתא טוץקב׳מ קוו
 םעך נוא ,םקניל 'י תובךע יך נוא םיטכעך.ןעז^וק םיוא ןילאז םיןךה. ״
 ,ףןאד הוצקא יןיזפ הכךב״ יד לײוו נוא > דנאה עקניל יד ןיא קן? טלאה גוץרא

 יױטמענ׳מ יװ םיגיט^העברא יך ײב נוא / הועמ יד טוט׳ו? ראפעיו ןיין
 ןעגדיםחך ,(םקל םתךקלמ יחו^קכ םזי(ך רעךןיוו^ ךאדזיא דנאה ןיא יןיץוא
 זניייה טךעקןאפ'גו־ותא םעך ײז ןיזקלאה הכךבוזועב זא גהוניעךעךנא ךין
 דעך ךאך גזא / ףיזרא (םיט ןט ןעטינשעג נא פרעוז םאזו עלעקעפטי רעד) ן׳יקךע'ן׳ןנימ
 קעיזםירדתם נוא)לןךאשא טוט׳מ נוא םאךא ץןךוע םעך רןיא ײן ןיךעק.הבך־נ
 טרעוז סאוו ןעײ^ןק־ואפ עלא טיג לײונ נוא ;,(חטסיחל״ט תיחת ענראיל עגענט
 וצ רעײײלנ זיא ״טךעקךאפ דאךןו ןעוט נוא ץןלוע םאוו נוא םוטפ ןעפורעג
 ןעטעךרוניןיךעקקרע־ןיאיטינ ראןלאז׳מ״טםײה לד ןואנרעךליךרךױוןאט
 טי;ןיזןךארט לאז׳מ ־ רונ (ףיורא םוטפ םעך) ;ןײזי ףךאד סע ירר ךיןלך

 י ״דכרב ף ךאנ זיב הז?מ ף ןײז איןױ *

 ♦ ןי^עבגורתא דאפ הנחןו עצךוקא
 ןופ הךמ עביל יד ןײז םץקןנ טײלנענ וצ ןי? ךיא ״ןמוזןןו ןכומ י;נה
 ןײ1 ןיאי ןיז?אןױ זנוא טאה טא; רע?יל רעד סאוד ־״ ןי^נעבינורתא
 םעךטיט ץו?מ ןיך ךיא ךיוא ״רעפעשא? ןיי? חח תחנא יןאק זצ הרוה
 ך םאװ ץךאס יך ףיוא טפיוה רעביא ,רעךיל; עלא עךײפ ףױא קקךיך׳וצ
 ףנוא (םיםיח)ץקוא יל נוא (נליל)הךדש יך׳נוא גורתא םוצ ןעךילנע;זיא
 ך׳^כדץזױו ״אךובד תדויבעל ץבעןןי; רעךיא ןייז עלא ןילאז יױ^)ליומ

 .(א ךוימק יםי ײ ה^ךזיאה יתוטץע לן ט;.אז

 /* ם ם ל א ח ש ע ם

 ןדצי רעד ןעךעוו טלימרע.לף םע ,חקחאן יוזא ניא ,ףיםום אל ןעגײז׳קועדנא (א '
 ,דרע יד ןעלהאישאצ טאח רע שאו; ארוב.ל וצע םעש,זיא נױחא יעליױו '•־ ״׳.*.;
 וצע"םעטיע',יר? ץ?ן■ ןיבענ םיורא לאז ין זא ,ןײז ה?וז ךיאילאזיױזא <׳,ד־,81 1ײ.?ו
 ןוםיקאםיץען.רעך םאןן רעםיוב (הווןו ויךםו יך ןום ןעקנאךינ עקאםשיענ ײז םיעט יען
 םאך ,אפונ׳םיוב ןיא ןײז ילאז טכורפ יך וצ ןעכילנענ זיא חוצםאז׳זטךיא םאײחוצה
 ןעקנאדינ עלעדא.ידי קאט?יעג רעךםיסײה םזריללעמ יךפ יכ בוט יכ.קײצירםא.ײ|א •
 זײג ןײרא לאן טוט ןעמ םאװ תוצה י יר ןים םאוז ןךראהי ןיא ןײג ןײרא יים לאז .ולקאי

 ןימ םןלא ת£עה 'העןי .ןיציאח ןיא ץע םךאה י?י םיובןי ו* ןעכי^נען זד< ין
 ־'׳ ׳־ #*7• נףןײו'מ תןרי טך? ןיקאה י* טכײ? ריא^חךוץק



 ♦ ןיןענעב ־ גורתא ןופ תוכךב .
 ר^א ,םלועה ךלמ 'וניהלא ײ התאדןור?
 :נלול תלטנ לע.ונוצו ױתוצמב ונשיךק-
 •ןײל(< ב,לול חליזפן ל? ןעק זפןאן נאט עןיךעךיא יך נוא ונדוהש ןעןן טכאס נאון ןיסקךע םעך

 ינמןקן וניחהז^ !םלוע* ךלמ ונדךילא ײ הךאךחב
 ♦הזה ןמול ונןמגהן

 ♦ןי^נעבגורחא ךאנ.ךחך
 םאע /ןעמאנ קןילןײךנצ ביאענוא קנאדא גי/דןיא ׳טאג ףעביל
 גחתא ןצנ הוצמ עגיל יד טיגק• קומג ײמ מםאה ח ד

 וצ וסםאה ת םאון טםאזעביל ןייף.ףי1א זמרמ זיא םאך םאו; ,ןיענעך
 יוו טאגריך ףי1א זמךמ זיא (ײה ץע ירפ)גורתא רעך ׳קלא$ עביל |ײד
 ףיוא זמךק ןעניןן םיםךהייך נוא סינםל ײ־וי ייע)ןעביךזעעג טיךפזע םע
 רעךזנוא וטסלאז הוצן?יד תםזבנוא '׳(םיסדח,ד ןינ רםיע׳אוהי)םיקףצ יך
 ןעניױםינימ העברא יד םאװ םיזעודקךתובא יך ןופ תוכז םעךןענא^
 דובכ ןײד ןום ןעמוניג יבאה ךיא םאװ תוכןב נוא ׳ דןיוא יך ףיוא זמךמ
 ןיםלעק רימ וטםלאז (ילעצרעהא יצ ןענילגעג >יא רע םאװ)גורתא םעך ןיגעװ
 םעד תוכזב נוא '!חודמס נוא תװאת עלא ןופ ץךאה ןײמ ןעגינײך וצ
 וטםלאז ןיזענעמ ןופ(זיקױ)הךךש ך וצ ןעכילקג זיא רפ םאויו בלול
 ,(הואגב) גיצלאטש .ןיטלאהעג ךיז באההןיא םאװ ןיבעג ראפךימ
 לאז דןיא ׳טײ,ריעעךיא וצ רונ ןײז ץלאטש ןײמ לאז ןא טנײה ןוםנוא
 ךנאה עטכעך ןײיךטין? זנוא טםאה וד םאװ הךות יד טימ ןעךיצלאטוע
 ןעךיצלאטזע לאז דןיא ׳טינ םאך טאה ןושלן המוא ןײקםאון ׳ ןיבעגיג
 טימ ״םיאייבנ עכילטאג עךעזנוא טימ ׳ םישודקה תובא עךעזנוא טימ
 ןװעלן המוא יןײק.יםאו; םיקיךצ םינואג ,םיאךומאנ םיאנת יעךעעוא
 םיסךה יך ןעמונעג באה ךיא םאװ תוכזב נוא ׳טי'ן םאךטגאו^ראפ
 ןיגייוא יד ןיטיה ןיפלעה רימ וטםלא}גיוא יל וצ ןעכילגע;ןענײז יױ םאןו
 תובךפ יך ןעטונעג באה ךיא םאיוו תובזבו ׳ טי;ףראך׳מ ואוו ןיקוק טי;
 וטםלאז ׳קוענעמ ןום ליומ יך וצ״ךײלג ןעניױ ךאלטעלב עך^ייז םאמ
 קימיןום דיד!ױ טימ ןאטעג באך ךיא םאון דניזייך ןיבעגראםרימ
 ןושל ןום ריא ק״טיה ןא ט;ײ,ך ןופ ןיםלעך רימ טןכלאז נוא ׳ליומ
 ןיכאז עגילײה וצ רונ ליומ יך ןיצוגאב לאז ךיא ׳תוליכך נוא עךה



 טלק .... :ץשמנעכ נורתא ךאנ ,דנחת
 טםלאן תא .ןימ?נעט ןע#ױק םא# ןיכאס מא ,דלםמי .דרומ וצ
 נוא םינימ ה^ביךא יד ק$ענ וצ תוכום ןיטיױוצ םעך ןײ( ודפזמ קא

 ...ןמא ׳ונימ;ב .דךהמ? עךןןמ תיב ןגילײה ןײכ ןיא קײר? ך טימ ךין

 ■ . ♦ םילגך שלז?ן? קמענ סיוא ז ןופ,דנודעו
 ; ♦ עףןיברנםעך רעהכאג נוא תודם חרוןףן שלש יך ןעמ טגאז.רעיךזג
 דסח דצ־ונ ׳תםאו דסח ברן םיפא ךרא ןונחו םוחר לא יי ײ
 י ...הןנ;ו,הא^זדןיע#$ו ןו?״אקיני ׳םיפלאל ײ ײ
 ןעגנאלרעפ םאך ליסרע ,טלעןןרעך ןום רעה ,םלוע לז? ונובר
 נוא׳/ןעלימ ןײמ גיךירפעב נוא ,ןעטט וצ עראה ןײמ ןופ . *
 זיוה עץימ עךא נוא רעךניןר נוא ןאמ קימ נוא (ײ״נ•)ךימ קילןעב

 נוא ,ןיצראה ןיצנאג ן׳זפימ׳ןעלידו ןײד.ןא9 ןילא1 רימ םאך ,עטײל
 עביל ןײך.ןיא לײט רעזנוא ביג נוא ׳עךה רצי ןים רןימ עטטעך
 ׳ ןיבאה ביל רענךעל עךהיא טימ ריאןילאן רימ׳הךותע$ילײק
 יךאה נוא ׳זןוא ףיוא ןעהור לאז ה;יכזע ןײד זא ןײז טךעוו ןילאז רימ
 לאז םע .׳ דנאטזערעם נוא הקכך ןופ טםײגא זנוא ירע^יא ןענײע
 ץגילײה ןײךיןךח ןינןירזעױ םקאה וך םאװ זנוא ףיוא ןירעוו םױקמ
 רעכילטעגא םיא ףיוא ןעהור טנךז םע (׳״ ״יי י״ל• ״״גי) ,ךיעזען איבנ
 ןופ׳ טהײג א .׳ דנ:אטט> ראם נוא טײהגולק ןום טםײגא/טםיױ
 טםאזעקםיװ ןופ טםײ;א ׳ (ערה רצךםעך ןייז.רג־וג)הטומנעךלעה
 דעזנוא ׳ריך ןופ ןעליוו רעךןידלאז יוזא נוא ׳טכרום םעטא^ינוא
 אוציןײז הםזמ זנוא טםלאחד ׳ ןירעטלע עךעזנוא ןום׳טאג נוא ,טאג
 ■״,געװ עגיטךא?^?עך'-ןיא ןײ$ נוא ןעגיוא ענײד ןיא םיבוט םיועעמ ןאט
 ןענעק ןילאז רין״נ יך? תוצמ ענײך טימ זנוא גילײ,ד נוא (ינשיקױ
 ןײאךיואנוא /!טלעךרך ףיוא ןיךעך ןעקילקילגא נוא ןעטוגא ןעםינעג

 עזײג ןופן ךיג? טיה נוא ״טלעװ עגיטםניק ,יך ףיוא ןיבעל ןעגיװע
 יין ןעמוק םיךוטזע טימ עכלעןן ןימיצ עכילקילגנוא ןום נוא םיזעעע
 טוט טאג ריך ףיואךדטרעכיז רא? םאװרךלייוו ,טלעןןרעךףיוא

 • ןלגילם ענײד רטקא םיאיןצישעב וצ׳ןעלג?יףמורעה יםיאדקה ןײך
 • *. # (חיםש ךירב נוא יתלפת יגאו קם םנאו רעחנאנ) ןןכא ■

 :^;(ןיזכע מכאנ־ בוט םױ עלא)שדוק יאדקמ ׳ת ידנןומ הנחת

 •ןיטימ םיךוט םימ;עןילדה יך ןי^ורי? טסא,ך וד ,גינעק דעסיחג
 ןעמאנ * * *



 שךק יארקמ ׳ה ידעומ הנחת 27*
 קלמאן-רעפ יןך ןילאז רימ טפײה םאך •זעךוק יאךקמ,ןע^אג
 ;ללה טןמךילטנעםע ײז ןיגילײפ ,'יזיוה םעטא; ןיא אײג ןיא
 עגײזע ןאט' ןא נזא /ןעמאנ ןעגילײך ןײל וצ תוחןשתו תולהת ןיגאז
 ןעהת עלעםי־ן א ןיםע ןיכאנ נוא ,זײפזע :עזסוג ןיםע נוא םיולובלמ
 ,םישךךימ ית? נוא ןלוזע יך ןיא ןעלמאזראפרעךױ)יןין רעהכאננוא
 יך לײװ/םינשךךן םימ?ס ןיפ הךות רעך ןופ דײך עגילײה ןיךעןך
 עטמיטשאב םעטאג (׳ה יךעומ)דןיז ןיפור יין. ,עגילײהיןענײז געט
 טא;רעיזיל ריל דןיא טע^םורך .ןעגנולמאחעפ עגילײך וצי ןיטײצ
 םיכורק ןיעוזאב ןעמ טײג בוט םױ דובכל זיארעגײטש רעךיון יוזא
 ןיגעװ ןײז_טינ ןיטךאךןעגנײרבוצ רעזנוא לאז׳,דנייךפעטט נוא
 יך ערעךנא יך ענײא ןיליייצךע נוא ןיךײר.וצ רוני ,ןיכאןיעטסופ
 סאױףיוא בוט םוי םעך ןופ טעמאפ רעך ,גאט םעך ןופ טיןרגילייה
 ןיטײװצ םעך דענײא ןיבעג הטומ נוא ןיקראבש נוא ,טײךען רע
 ןופ רעצךעה יך ןיא ריא ןיצנאלפ נוא -דךות עגילידך יך ןעביל וצ
 םאוו םעלא ןײז םץקמ נוא ןענךיעל ןילעך ןילאז ך. ,רעךניק עךעןנוא
 טלעזן עןת ףיוא זנוא ןיכאמ דןילקילג ,ןיז?ט וצ זנוא טםניךעל״וד
 ריימ ןילאז בוט םױ ןע;יזןפ;יק םעך׳נוא .טלעװ עגייוזפ יךי ףיוא נוא
 וד םאון -שךקמה תיב ןעעלײה קיך ןיא ןײן ל;ךל הלועןיךהכוז

 .יןמא ,וניממהךהמב ןעיוב םיא טקעװ

 .. ♦ ללה רא? הבר ה;עזעוהל הנח/ף
 רעםיורג דך טא; ךיך טעיז ךיא ,אךונהו רובגה לודנה לאה ,ײ א^א
 טימריך.ראפ סוק ךיא ,.דע;יטקרא§> נואדעקראטש נוא ; זי
 םיודג טימ הל?ת ריך וצ אוט ךיא נוא ,שענךעטיצ נואי דספ םיורג
 ןום גא^ דעטצעל רעך זיא אר רעד גאט םעך ןיא טנײה'״דנװכ

 איך ןיךען; תךססי;$וט.נא$ םעך ןיא טקלה ״דמיתס רמג םעך
 ןעךנםאפ םיאיטימ ךין טעךםע סאװ זעטנפמ רעךעי ןוים ךאלטוווק
 ןיךא;עגױז לאז רע ,ןיבראעזע רעךא ןעבעל לא;רע ,דאי ןזנא;א'
 ןיבךאט^ לאז רע ,'ןיבעל םיואי טיןיך נ׳ת לאז רע דעךא ןיבעל םױא
 ןײא׳ ךךיוד רעךא דירעלוצ)ןייא ךרײ ,רןײפ ןיא רעךא רעםאװ ןיא
 ןיא רעיךא םיךוטזע יןיאי ,טקראך ןופ רעךא ךעגנוה ןופ -,ה;ח
 טנײטשראםלאז רע רעךא׳ ןעךעוו ןעגראוו רעך לאזךע ,דךאמ
 ץבאה לאז רעי ,ךנן ענ ןיד לא; ר$ דעךא ןעזד לאז רע ,ןעךעןז
 •־י' םיל״ ׳•־•׳, ״.'• : ־.־:־■ •"'יל ; - יל -' ^•״:-־



 מק .-׳• ללה דאפ הבר אגעשוהל הנחת
 קךעול פםאך?זעע5 לאן, רנן ירעךא /ןלראפע נוא דנושג נוא םולן?
 יץייר ילאז'רס רעךא ,ןיךעון טמעך$ ראפ ילאז רפ ,םיךוםלטין?
 ק3י1ה רעך לאז רפ רעךא .,דלײג ןײ1 ןום םאךא לאז רע ,ןעךעון

 םאך ןיבעגיג טךעוו הבך אנעזעוה גאז? ןעגיטנײה נוא'׳ ,קךעך
 אײש נוא םטונ יףיוא אײם״ ץיםיטנעמ םוצ ןיל רזג םעך טימ לעטױוןך

 ריך ראפ ןיטעבי וצ קמוקע? דןיא ןיב םורד ,םטכעלע ףױא הלילח
 נוא רי? ;לעטיווןך ןעטוג םעך ןייזע? רימ טםלאז ית ,םלוע לש יונובך
 ,דובכבי ,דכנךם נוא דנושג נוא ןיבעל ,רעךניק ענײמ נוא ןאמ ןײה
 קםעל טוג־א״ן־פ ךעלטיווק ק?עג וטםלאז לאךשףרלאם ןיךראג ךיוא
 ־ ■ ;ןמא^עטוג םעלא נוא ,דחלקו נוא עםש טיםי הסתם נוא״

 . ♦ת£?#וה^§ת£ר'א^^
 רעכלעװ גנומיראבךע ׳נוא לאניג ןופ טא)וד י,םלק לש ונובר
 עכלעןו ןימעלא ןײ1 וצ לבקמ טקעךטשיג םיוא זיא רנא,ך ןײד
 טאנן רעםיורג וצ רעח ,ןיצךאה יןיצנאג ןעטים ריך וצ ךך קרעק.
 ןײך ןיא ריך ראפ טצען טמוק עכלעוויןיךענך ןײ־ןןופ טעןיג םעך
 הליחמ ריך ■ אײב ןיטעם איצ קראה ענעםיךוצ א טימ זױה יעגילײה
 עכיגוביגנײא ןײא טים אנעשוה גאז$ ק?ילײה םעל ןיא הסילםו
 ײטש ןיגייוא ד זיא [ירעךט עםײק טימ ,ןךעךניז עךעװש א ױו םאןל.
 גנומךאברע ןום טא; רי־ך ײב ןיטעב וצ םױא ריך ראם טצע; ךיא
 ;י־ןאלרעךניק. ענײמ ראם ׳ןאמ ןײמיראם ׳רימ ראפ ליטעצ ןיטוגא
 ענעכאךבוצ'עלא ןום רעטא$ ,םל־וע לש ונ־ובר .לאך־שן ל^ראם נוא
 ׳וצ םע;י ;ןיצ?י!ענײס םענ ראפ / טע^יג ןײס וצ רעה ,רעצךעה
 ןיא ריך ראם םיג ראפ ךיא עכלעוו ןיךערט עםײ,ך ענײמ ןעמאז

 אוצ ריך אוצ ןיױ ףױרא לא; טעבי; ןײמ ׳זיוה עגיילײך ןיײך
 עלא ןישיווצ טךא ןײא קניםע^ ןיטךאך לאז ין נוא ד־ובבה אםם ןײל
 דיד ראם ןעמוקי סע עכלעיװ לאךשי יקלאם ןײך ןום תושןלבו תולפת
 תונעשוה יך ןום תוכן רעך נוא ,גיאזןו קגילײךקמך ןיא דאפ טניה

 לאז',םיאיבנ עג־לײןל עדעקא ןופ גדנמ םעד ■םיקמ ןעניךרימ םאון
 רעך טםלאזוד זא ,לוטיש ןע^ילײה יןײך ראפ ןײטש ײב טנײה רימ
 ׳רע ךיןטטלאץח ,רא;םעײנ ןיפױא ןיטזג וצ־ןירעניד ןייל ןענאמ
 עגקךגא קקישוצםיאנוא ןאס;ץימ ףױא נוא.,רימ ףױאןעמךאב

 דעדקןר עלא טיס ןעםאן וצ רעךניק.ע;ײס ןעטיה טהלאז זז״דםנרם
 וו* ״ ״ ״ ?



 תונעשוה־ואפ הבר אנעשוהל הנחת צ$ס
 ח ״ זעטײהןרנאךר ןופ נוא זײ3 םעלא ןופ לאךשי קלא$ ןייך ןום
 /קגער;ענײד."ןיאןי״ג.ןילאז.ײז זא ץראילפקיךאיקבפ;ד,טםלא)
 ,םלוע ליק ונובך .תוצה פץייך ןען?י,ך נוא ,דךותענילײך ןײך ןעתעע
 דובכןײךטסרעלדרעחרפקלעע טאגרעגיטכעמלא רעקדאטשוד
 זיארעכלעו)'ןישטנעמןיךעיףרא ןעלמיהעכיוהענײךןופןע,ךיקוצ
 טימ טינ זנוא ףאךמש ,טיוטןיבאנקושיא^ישפנוא קבפל ןײ5 רךע
 ןיבאה רין? ןפל׳ןי־ךא^ ןײד זנוא ףיוא םיואטיניםיג ,הלילך םעכ ןייך
 ♦ דםך ןעשלמיה ןײד זנוא זיײך ,טלעון רעךףיוא ןעטילע? גונע^ ןיוש

 דןאלעםפעש ע;.עםיויטש ראם עטלדאע .ראפ עתד ןעמא!וצ ביילק
 ,דנאל יעגילײה רעז;וא ןיא םוא זנוא רע,ך ,טלעך ןעלקניון עלא ןופ
 תי3 ןײד קירוצ ףיוא יוב ,םןלשתן טא^שי ע?ילײק ןייך ףיוא יוב
 ןילעוו ןיטראךנוא ,טוריג גידנעטש טא,ך ה;יכש ןײך ואװ שךקמך
 ה^ודקב יןעניך ךיך נוא תונבךי ןפנ?ײר3 רעצלעה עכילירם טי£ רימ

 .ןוצךי,ךיןכ,ן^,הך^ו?

 ♦ הבר אנעשוה ןופ תופןךה רךן?
 .םאל ןעמ טגא{ ח$קד רעש^־ע רעך וצ

 םהךכא ןום תוכז םעךזנוא קקיךע? ,טא^ רעגיךןקידאב רעך ,אימחל
 ןהעצי טימ טבורפעג םיא טםאך ודםאך רעז§בילפנ ןײך ד
 זיא נוא טביולגף ריך ןיא טאך נוא ןנאטשעג ײב זיא ירפ נואגמבורפ
 טימ טםאה אוד םאװ דנוב םעך נוא תוכן ןיך ״דטומ ןיך ןופ ןלאיפג טיי;
 וצהבך אנפשוה ןיא טנײה ןײטש ײב זנוא לאז קוץגתיך? תךוכ םיא
 פגילייה ןייר ,זנוא רע?יא ןעגיניק טםלאןוד זא ,הן?יךך רן?? םעך

 .לאךש: קל'א$ ;•'־׳: • ד־■ ;

 .,דנ?י. ד^ול םלוע ,יורךןא י9 " ,
 .שאך ןעמ טגאז ה^ד רערעךנא דעך מ

 קחצי ןום תוכן םעך זנוא קקד.י; ,טאנ רעקד^דאנ רעך,אנמחל
 ךיזי טאך נוא זלאה ןיך טקעכטשיג. םיוא טאך ר$ םאון ז * * ד-
 ןעמאנ ןעעלײה זײלןופהלועיזברןל ןײא ראם קיז ביךימ ןיזאל טלאװיג

 אןעשוה ןיא טנײס טא? רעןיל ןעקקיךי;זנוא וטהלאן תוכז:ןיך ,קגעװ
 ןײך זנוא רעךיא ןע^ךפק טםלאז יוד זא ,יהמיתסי רפן םעךוצ ה^ך

 : לעלייק:#אן> פ?יל ' .׳• ׳.
 י0 - ־ ׳;.■־־,.* '־ ; ■'־: ׳י״ײ־: ■׳



 אמק ״ הבר אנעשוה ןופ תופקה רדםי
 ♦ דןנימן םתת ־ףךי װע^ו / הךובל םג? ע.ורן ףיק
 י ׳ .םאך קמ שגאן דעמילךרעד מ

 רעזנוא ןום תוכן םעך זנוא קנייךױ ,רזפאפ רעץךמיראב רעך ,אנמחר
 עצארם ערעוו# אוא ײב רא;גןטאווציגיךנפיך בקעי רעטאפ ז יד ״
 נוא(ןײ ״גײז טיםקל יװ)טפאןעלעוג עטכעלשי אזא ןיאינוא טכאנ נוא גאט
 םאה ר> יײ)טאביג ענײך ןופיענייא ןיטאךטיג רעביא טיך ך? טאה דןאך
 טנײה ןײטש ייב זלוא לאז תוכז ןײזגי״יםש תי*'ם נ׳ירתו יתרנ ןבלםע םנאזינ
 רעביא ןעגינןךטםלאז וד זא ,המיתח.רטגםעד וצהץר אנעשוה ןינן

 , י .־לארשי,קלאפ גילײה ביל ןײיך זנ;וא

 ♦ םהרבאל דסח ׳בקגמל תמא ןתק
 .סאך ןעמ טגאן הןנקה רעטיךע# רעק וצ י

 ןופ תוכז םעך זנואקנײךיג ,רעטאפ רעגיךמיךאב רעך אנמחך
 םיא טימ טםאה ׳וד םאװ טכענק רעײךט ןײך ונבך.השמ .
 ע^יטכיליןײך'ןייגעגיג זנוא וטםאה םיא יזןרודנואםינם? םינפ טעךיג
 ןיייטש יײב זנוא לאז תטז ןייז ",געוו יד יןיטכײל זנואלא;\ז הךות
 דןיגטםלאךוד זא ״המיתס ר״ג םעךאוצ הבר אנעשוה ןיא טנייס

 י *־ ■ י לאךש: ק*?אם גליץז ביל ןיייד.זנוא רעןיאיןעגינעק י ,

 ;.: ..,ב״ ' ״ ' ♦חצנ יןנימיב תומיע?
 ' .,םאד ןעט שגאז הפקה רעטפניפ רעד ןיז

 ןרהא ןופ תוכז םעך זנוא קנײךיג ,טאג רעגךמיךאב רעך ,אנמחר
 רעכילדגײךפרעך קיװילזיא רנןםאך,ןאמ רג;לײסרעד,ןךכה ,י1 ל,•
 ץגי'וצי;"אוצ'ײן.טאה נוא ץשיקמ ןעשיווצ םולק טכאמױ ניא שנע^
 שלן?ן?ה 'תיב ןיא הדיבע.ך יןאזײג טאהירע ,הךוח יך ץבאהיביל
 טץיה ןײבש ײ3 ז;וא לא) תוכז ץיז .לאךשי ללב ן׳ץוא ןיך ר״כי?
 ןע^יבעק.ץ'} ט^אן ־ וה זא ,הל?יתת ר??ג םעך וצ* הןל אנעקוה ץא,

 י ׳ ־ ♦לא$ל ק^אק גילײה ביל ץד ז;וא רעקא ■.. .
 ■דנת דןו* ׳ |חמה ל?? יי׳מ ״ן יני;ײ* ײ

 י .םדנ^ד לע ךךוה
 ׳־ ' י ■ י י •■ .סאך ןעם טגאז הפ,לה רעטסן־ען רעןמ
 ■ מימ י ׳ ~ * קףמףסוי ןופתמז םעך זןואקןײדג ,טאלרעןךזןיךאב רעד,אנמחר



 ,ג. . ידבר אנעשוה 'ןופ תופקד רדם 282
 ־ר? זיא םירץן? אױנ דנאצ ,ענעעאלין םיוא ,אזא ץא םאון
 טינ.רןן זי^ הצודך א.זא ץא גיךנעײז ניא .נילײ,ך נוא ץך ץנילנע^
 ןײז י קמא? ןעיני? ןײד וצײרטךענילניג זיא נוא ןיךאוץג'גיךךענאה
 טסלאז אוד זא הןקתה רמג םעך וצ טנײה ץיןפ# ײ5 זנוא לאך תוכן

 ♦ל#־$י.קלאןגילײס ני.ל ץיך ז;וא'ףױא דלאנ נואייץג.ןעץניק.י

 ׳♦ ליןעעמ לכב דיסחו ױכרד לכב ײ ,רידצ
 . . ז ־;, •ז ; י י: ז ז 1 ז :.דן | י-

 ״שאךקמטגאז הפןךה רעטעבין רעך וצ
 ןופ גןאזעג עםיז םאך ז;וא קנײךיג ,טאג רעגידמיךאנ רעך ,אנמחר
 ץא ,עמיט־צ עגךנעגנילק ' עקיז ץך טימ ״ר״עי יקמה דוד יי ״ '
 טימךיך ןעניאוצ ןיךעם^ ןעגךא^םעך טקעון רעךירע טאהקןרעל
 אנעשוה ןיאי טנײה ןײטא ײנ זנוא לאז תוכז ןײז ,תוהנקתו תוריק עניך
 רןעבז? רעךןעטוק לאזידלאכ'נוא יןיג זא המיתח רמג םעך-וצ הנר
 ןײק.דיךפ נוא 'הוךמק םױרג טימ זנוא ןיךיפי דוךןנ חיקמינוא קךצ

 ; -׳ ,ןןכא ׳דנאל גילײק רעזנוא לאךקי״ן׳ךא

 לכ יכ דוהחו חצנהו תראפתהו הךובגהו הלודגה ײ זזל
 לכל אןענזומהן הכלממה י; ףל ׳ ץךאבו םןמןעב י
 היהל אוההםױב ,ץךאה לב לע יןלמלןי היהו :״שארל
 :דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב :דחא ומשו דחא ײ
 , : 7ז ז ^ ן • , ו *־ : ״ | ־*־ ־נ־ ײי : 1 וז זן

 הךות תחמש נוא תךצע.ינימש ןידניצ טכיל ךאנ הנהך
 ן וניחהש ןעןאס ןעדןיצ טןילײכ קם ףךאך הךוח תחמש נוא תךע יניןי^
 קװיג הןזט םיעג זנוא טםאה וד םאוו טאג רעניל רך קנאד ךיא
 רעזנוא ריך טען דץיא נואי,ץשנענ ט?יל ןופ הוצט"ע5יצ ד טךנ • *
 ןוצךל קמענ ןא טסלאז וד ,טלעוועצגאג ךיןופ גינךך גוא גינעק,
 םעךי ןיטכײלען ןךנוציג ןאנאה יןיא סאןו טןי? ך ףיוא הןךנ ןײמ
 טץױוענסניסלאהףײא)*תךצע׳קמאנרעךםאך־׳תךצעיניוכםז קיגילײה
 רעךניקױו ,״לאךזק קלאפ ןיײדטםניל טאן וד םאוו טיפאשןיל ך ףיוא
 ןופיטייצ ך קמיקיג יזיא םע זאי ,׳רעטאפ דעײז ט?ולנ ץןאה םאו;
 מא סע יןאעלעךגיק ,אײןיאיצ רעטאק״רעך ט;אך ,קמענדײקנא
 טגנײךבראפייץיא יןיאטעןהימ ןופיץזץךײקיךהיא רעווש רץײז ריימ



 נבמק ת״זעו ע״מש ץשטנעב טביל ךאנ ״דתת
 עעי! אי* לעי9יה ןיפ יע^א? רעךיטגאז יוזא סאטא יןאנריז? ײ1
 ,תיבים םיא טידקמה ןוי3 ץא וץ?וזא3 קמוקיג םיא ןענײ* םאו; רעךניק
 דימ ןיפ ךיזןעךייקר^יא רעווק רנמיז רין? זיא ם? ,רעןגיק עןי?
 ריא טעון ןאך .םאוו חס§ זי3 רעמניײ. ץנאגא ףיוא (י־׳יקטהת* ן״ס ןי־)
 ײ3 ףיוא יןיז טלאה״ יןיא גנאללאפ * ,ןיךילתל הלוע ןעןןוק רעךױו
 םעך טקאמיג גיט?יל נאה ךיא איוו יוזא נוא . גאט׳א דןאנ ריו?

 ןעגיוא ך ץטכײל רעךי טאג רעךיל וטסלאז יוזא ־,בוט״ םױ ןעגילײה
 נוא יחחןוה עגילײה ץיד ןיבאה אוציניל רעךקק נוא ןאס יץימ ץפ
 קײג םיזען רימ םאע תוכזב נוא ״קקגאךיג.ע$יט עךיא ןײסשראפ
 ןעײב? גואתךוח עןיל ץד ןעקוק ץלוזע יד ץא בוט׳םוי קןטגײה
 ןעיד? גידנעטש יןיז ןילאזריז?ןײז הןזןן זנוא וטסלאזריא טימךיז
 רימ ,טאנינעםין עךיא עלא טפאשיגיל טימ ץיז םײקמ נוא ריא טיו?
 יאך ףיוא גוא טלעו; עץד ףיוא ןייבעל םענעךירפזצא ןיןא^ ־ץלא;

 , '•;. ♦ןמא ׳טלעוועןמע י .■ .

 ♦םשג תלפזך וצ ףםומ ראפ דנחת - •י;? ;;
 טןסך קײמ# םאוו ׳ ןעו?אז וצ לאךשי. לנ םימ ףיוא יץז דק? ךיא
 ץרא ץא ןינעך ןיבעג טםלאז וד ןייןןען ־נוא .טאך ריך רא?
 ,ץטאדענץי! לאזהאובת ך ,ץעהקאווץלאזךעךלע? ךך? .,לאךהד
 ןעךאמשעגא ץבעג םיורא ץלאז ןעמולב ך .סיז ץיז ןילאךתוריפ יד
 םעך טיו? יץז ןילאז רעךניך נוא ףאק /ןירג ןיין. לאז זאךג יך ד״היר
 ׳דגיון םעךוטשא ןא ׳טײצ רעך ןיא ןײמאע ןענעך רעך ,ןעגיןעג
 ןעךיא עניןןואך אך זא ,גי;ײול אוצ טינ ׳ליפ וצ טינ ,לעגאה ןא
 נוא ןעןועל נוא קיזך קג.אק,ײז.ןילעיו ׳טיורבטימ ץיזטאזקלעו;
 קךיץזילאז לארשי ץךא ןופ חעןש׳י ך זא ,יזגוא ראפ ןאט הל?ת
 םוצ רעביא ןעמיקנא ןעפראד טינ רימ ןילע׳וו ,ץךאל ץוח ץא
 עךמעי.? ןוסןעץדרעךמואיטהלאזוד ,טיורב חליילח ןיטעב ןיךעךנא
 רעזלוא יץא קגקךב זלוא טהלאז ׳רעךנעל יעךמעל? ןופ ניוא ,דניעך
 רעליוקרך ראפןא^ הלפת רימ ץלעײ ץטךאך',(לאךשן ץךא)דגאל
 עמײ׳כ ןיד ןופ ץיז טאז רימ ןילעוו טהלאמאד ,טכורפעךעמויא ףיוא

 ״ןוצךיח לכלעיבזעמו זןךי תא םתופ ,טגאזקוםפ רעךי יון ,ד;אה
 קסוגץך טימ עןךענעל ג$א טא1 ךאמגוא,ד^אה ץךךילא ןע^

 .ב ןיל׳דו
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 יגךן^יהי חתמי־ןןס טסי? אײ םאװ פא$ ה וטקיב םבי^ ״זעלימ
 יםז רעה ,ע^הנע.לק,יד זיג? עךזד״*? ע^מעל? דעך (םלמ דע םיג?אך
 ♦ןי39 ׳ק*?א?ע?י.ל ץיד ןים ןוצך םעך אלסק ײ1 נוא ,יךלפמו רעמוא

 ץיןןאטםעךןיצעעעײואןםיגלעניי^א : י .'־. .
 ♦תורות יךקסד יא5 הךוח תה^.1.

 םימי ןופרךה רעך דןין טןיל$ םוראך ,ץימ# רא§ וצ גיטיין ויא םע
 טךעןן ןא1 םאך ,(*״הרות י תחיק&׳ נוא תריןע י יךץל^, טךנ םיארונ י׳
 םײקמהח$הס יסולנץ יד וצ״רזןיתס רטנ ןופ ךאלטע? ד ןי?עה רע?יא
 טןךאךאנ ?! טאה ניפײ.ל ראפ ',(**הלעט לעיד״ב ןופקןפ םעד ןיין
 .רופם א טימ ןירעלקיש םאד רימ ןילעךן •םיןונהתן תוחילס טיןן

 ךין טאך סאװ י ,ןעײרטױא רעײ.ן רזעא״טאהי; טא? יךאיןלמא
 -׳גמעקןופ ערהע יך ןינעוו תוטחלמ ליפ ןיא ןעוויך ט׳ןנ; רקומ ' •־ ׳ ־
 ןעליזיזידצנײא ע;צולאווער .ןופ טײע ף ןיא תוחכ לי§ יטץילינ טאה רע
 רעךןופ קילנ םעךרונ טיוז ךלמ רעך יון ײזןךײונ ףױא ,זעטאע״םעד

 קלא?ױ ןופץךאד יך ןעדעקוצ םוא ןעגץלין םיא טאה םע גואהנידם
 טא^ נוא ץבע;יג ןױע?א יי9 םיא טאה נינעק.י רעך >נינעןה.רעײז וצ

 םיא —-1..
 ד> ל? נאט ןײא.זיא םאך ,ךאז ןײן* ױא חךות תחסז? נוא תרןןפ ינימק (*
 רט <ףשוט ןיא םילנ תלשתו קם.טגאזזתוםקןנ יןא; זא ,זיא לאךשי ן׳רא ןי*< איןן חרותה
 ״תר*?.יגים#.י נאזן ןײזי רים ןיםור ,נעטאײויצ אךויך אקיןנסם 'רים ןיבאס חלונב
 ,נאיט ןײא םאך ױא תטאב רעבא,*הךות תודםט,ןעטיױוצ םעד מא <םשנ תלםמ ףיואי
 יניםון׳ ם1י תא חןױאבי׳וס ינלי ןןית1 חרלןל חןוםוע יןיא ךיוא ריז? ןיןאו הךותיתחםש
 - '- ׳. • ..' , . •י .הןה גח״ל תך?2
 בוח לענ םפך ןעט טקיט׳ רנןירפ )נךונ ךך זיא אנןרייך אגוטלם אױן װא <**•'
 ןיוז ןײרא טיך רע׳ךןאן ,גןולהא^ ןום ןםז סעך יי?נס זיון ןעזג נוא עקטםעיוואפא
 טםעג קם מא דוםיקא ןעם טנןאלרעך רעהלאן . טסעטאר§ ױא רעהכאן ',יםױלאעאג
 װאטיםייפשענוועךיםםזצטכיל םעךןעםטיןפךןפ םא״טםיל םעןלעטיןלאספיאא סיו-־יא
 ,״עקמםעייןא?. ד ליליןיזיא ק?ײלנ םאך .'קבײךק בארעךון קנאזצ׳טיינ רןן נוא
 רעטןוא טאל ״יטקו? רעד םאון *ןעלםקעוו־דלום׳. יד ןילא* קכײחןא לאן׳ם וא
 איל ׳.(םותודי םךא ל^ דמי ,תבתולי דיזװ ףזת^ םקגסוךג רחאי ץנאנא ןיבירוןייג
 םיןוניב יך .הןםיה *יאר זיל טײצ ירעד אוצ קלאןן <םירוטן םיקירצי טײל עכילץגתרא

 ן׳םיוא הלר. אנעשיה קלא? עךעכאוןיל ־ אך ,סױרןיטא; קיב רופכ םוי ןילאןז
 םעגבעךזס םוצ טםיל רעך.תךצפ. ױייםםי 1ײרא טײג טין ןעו) ,טםי־ל םעגלעטיןלא?םיא

 ,(ותעלם אלילן ותערט םדאה ןםיןיעדםןו) ,קןאק יצ וחקנן׳הס יז״לק יך וצייװאטקיךט
 יןאך יןעם טאהי ,הובןה יחולשל ןיקתס יך ןיבעןינ רענזיאטךעך תך^ע יגיםי{׳ זא טןייה
 ,חנגד יט פח עכקי שןיל םעך ןיכײר זצ לאז׳ם ,םױדין טיט תוחילק'ןיןאן טסלאלי;

 1 תךותה תחםוקל תולוחםי ןילוקר טיק ןף 'טןיךןמ.עךןיפ םןי
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 קןןי; מא ךלטילעך .1תא רקא םיך^פ ל־ן לע ם?אםי; םיחן םיא
 םאװ דובב עלא ױ זא טניןעךי; םיוא .דןן טאק״ר^וט רייה רעקיורגא
 ,םיא יא5 מ!פ; תריקנ .ןײ1 ןיקק. גיןײמ זיא ץ^עןי; םיא טאה ירןן
 קמע; ץיךא רץ טעך י,ליק.י;ײא ץי1 זא ןייאךםםרעפ םיא רע טא?
 רי5 רעמקאן? ןיײ ץבענ םיזן טעװ רע זנײס .׳ עיליםאפ עבילרעזײק״ןיא
 ןעמ ,ץראװי; רטפן זיא רע רעך *,טײגז עט;ערא"קעןוא זיא םעי,יורפא
 סעקןןםעםאפ ךאסאטלען^י; גוא דובק םיורנ טיז? טןיךרעע־ג םיא טאה
 רעד נוא ףזרא רעד ,ךיז טײרך ין ,גךרע)ײק_' ױא טלעווייך .םיא דןא;
 ןעננאפינ ױא ליקיגײא ס׳ר1ע םעך זא ,ןעווי;ןמדזמ ךין טאך ,פאךא
 װאלק^ 8 ריפ ץראװענ טפיוק ראפזיא נוא הניךק עךמעךפ א ןי.י>* ןיךאןוין
 ק;ײ1 ןעךיובינ קטךאך טאה רע םאוו רעךץק׳עץיג ךיוא נזא

 • ןעוןאלק^ ק;יל;ענ . ;
 טאסרע םאןו ,טךאװ אי ןײז טנאםרעך. ניןעןכ רעך 6א,ך ,םויזן י(ךף
 ץי4 לעקךנײא ןיי1לא1רע ,ר(2י.םענעבראז§ש-רע§ םעך,ןיבע;יג י.יר
 םאןו ףא־מםוצ ףיךבא טקיעע; רע טאה ,עיליי?אפ ע;ילךעזײק.ןיא ןיךיפ
 םיא .לאזי רע ,םיא טעב נזא װאלקזניע רי§ ליקיןײא ם'׳ר(ע םעךטלאק
 םיא ט;אך אזד נזא ״״ר&י ןיםי1רנ.א"ןזפ טמאטזן׳ רןן ליױו ,ןעײלפעך
 טין ט?עןן זד ןעזן נוא ,װאלק^ יסעלא ןעלךגאהען זצ טי;טכעך ןייק.
 .הןחל? א .ץרי? ריך טיט ךיא לעון קײךפע^ םיא ןיזןזנ טיז? ןילעןן
 ראפ רעןײק. רעך טאה י,ןיטעב טןאלױ קךאטזןי ךין טאה ףארן רעך
 והובוזהות םיא ןופ טכאמי; טאהנוא ה^חלז? עקװרןוא םיא טים טרי?
 כא .עא לקיץיא, ם׳ריע םעד ןעײרפעק ט?ומי; רץ טאה תונויז; טימ זא
 טאהו נזא טךאװ ןײ1 טליפרע טאךןרעוײק. רעך .נינעק םוצ יםיא קקיע

 רים קסףאדיה לא; י1 .ט;;אלרעפ רןן זא ״ רעטבא^ ץין טגײ־ןין ראן
 אך טאך רעטאן םעך ײבןפ ־עיןז ןעןויג זי.א איז ,ליקיץיא ים׳ר^ םעך
 קו}זא ןעקגא־מן םעך טין? ,יװאלק^ ןעזןיז? ןעהטארײה טמיטקענןײא
 לא;רע קכאט לךא נוא ןעךלי? םיואי יםיא ך טעןן ,רעךהיא ןיין יטעך רןן
 סיורןא לז^ טך? קךין זי.א םגן •םךײמ ץיא ם׳רעזײק״םעך ןיז וצ קקאפ

 ... .קגךזלקי; טא.ך טלעוך ך זא טײצקאך עץזןךא
 עלא (ײאלק״ י״י) ןא8 ריא ןענךעל ןיביוהיןנא טארן יור? עננזי יך
 עלאנוא קמינעמ קקלרעחיקא ראפ ט;א3יםע יון טפאזענעקףו , *
 טאה טיך עטפרע. אך .קטלאפ קנעק ךד לאן. רע ,ץךא יךךךלץנע

 .םיאטאךך םאיווטראױ רעךעי ריא טךךאהך נזא .גיםײל? טץךעלי; רןן
 ץיא נזא ןךױבין ךאך זי.א לײוג רעקא טײצ רעך טים י,טץךעלך

 ןיגיװחג •
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 ןידייב יצ ייר? ןיף. ל*ך לױט ך ׳װאלק־זןי * יון ןי־ןע) רק§הא ןיא ןעגיוצי;
 יעדעי ןעגעצעכ עא ןינעע ׳םין♦ ד טזרעל אן מא /טײק^יךאג ע^ן

 ןײזילאז ןײןןןק נוא קיג ןײ!יוזא נוא ׳:סױרא םיא טעךךע רעןןייא טראןן
 •ןיפאלטנא זיא נוא רי* ףױא טרעזײ־ג רא$ יןיז.רןן טא״ן ,סימגוא פאק^טך
 ײ3 ראפ טפימ רע לאטא טיט נ ןע־טא;אמ עגיעיא קקאלי; םתא זיא רע
 ע;צנאש? רעךע^ףיוא ,אןךיטזן זיאנעװעיןנא? יךיוןר^ טע;׳עךילךאכ
 ׳ ןעמזקיןרןא זיא רעזײק.רעך רוצןכק ׳ ןעמוק;א סרעזײק ןופ תועיךי קם טך
 קהעז רעד םיא רע טאה טעךאק_ ןיא טצעזינ.דןף נוא ןאךאוו ןופ םיורא
 טיג נוא רעזײקךיטיט ךילךנײרפ ייז.א טערירע ,יןין וצ ןעמונינ ףיורא נוא
 ׳דניק. ןײט רעןן ׳םיאאוצ רעזײק.רעךטנאז ןיןןימ ןיא .ד1ב$ לי? םיא
 וד זא ׳דונן ריט טקי? נוא ביל רין? טסאהיוד םאװ הלועק יך ױק סאװ
 םעדטעךלעמי;ןױזניטאה רעטכא^־ױך) .רעקכאט ןײט םיןנ ך?דר־נ טזןי?
 ׳ז^רע רימ׳ טי? רעםעב איך '׳(טךיםא@ טאה ריא אײ3 סאון ירעטאין
 זיא רך ׳ ע;אל ןיך ןיזן ןײרא ײ; ךיא .רעז^כאט ןײס טיזן טוג רעך רונ
 וצי טןהאװך ט?יבת לײונ ׳נןונרעלריאןיך םא״זסראהך ףעווזק ליסײי#
 טײהרעוןזןי עצ;אג יך זא ןעסיון ך רעי? ,װאלקשיא יון ןיקעל ךכפהא
 ,קנאװיג׳ אוצ ךין טסעע ת זא רע,ך;א; רעבא .טײע עטהךע ך רזנ זיא
 ןופ ןי?אה ןתקן.רעם'סיורגךא;וטסעןן׳ןיךננףן רעיך טעיון רתםאװ רכל
 .עיקמרעבילועזייקא יוןטצעז;;י;צאהקךי$$ךיןטקעװת ,ננורהי?ןײד
 טאהי; לא$א' טאה ה״כ אכוב ירעך ,זןוא טים ױא עכלגך סאד
 שפ; רםוט ךין טאה שאוו םהךיא ןעטקילע; ןײן דןײרין ןירעײס א *
 טךעלקרע טאה נוא טלעןן ך ןיךאפינ םורא זיארע׳דויבי)ןײזןינעזן ןעךי;
 זיא רעקלעפ ך קפ רע^עך עלא ך זא ׳״םילילןז םימנןך יהלא לק ייג,
 בירקט ןענײז ײז.שאװ ,עךעיך.תדדונע עלא יך נויא ׳ םעױאטנא? עטסופ
 נוא י תוחי>ך ענידלאװנ ױא'רעו^א; ך וצ רעךגיק עךעיךי נוא ץסינגמן
 .׳ץךאו םןמש ה&וע^ דיח; אריב םעך רונ;ןע;יך ףךאב׳מ ׳ תזבעוה עםױר;
 ןופידובק םעך ןינעװןעכיוא ךלאק.ןיא נוא רעןאפ ץא י ןענןאגי; ױא ר$
 םי?ל? רי$ ך טיז? הקד^ירעךץא ןיניולכי; ױא רע / יןךבקי םזנ׳ס
 רעך יליפיך לל?ס /(■רריתח ־סואךיא םרעויק־ע ייא םע אױו> אךובך דובן ץגעװ
 (לבכ םהךכא תא ךככ ׳הן) טלעןןרעךףױא אך טןיולאכ םיא טאה ארופ
 ראפ םיא אלוב ׳ רעך טאה ׳ טײכ־ץי ע?.ױך ץיז ץקנ אלב םעלאיױא׳
 שעגײאלעװךיא טסױסםאד ךײתא זןעךןלז יםיסלאל ךלתויסל.'ןמא'ך5שן'
 איך זיא איז םאןו '(הךות איךו רעקכאק 'ןײט ץכען ירעךמק עןײד ןופ

 : • רעע?אם.עכילךעזךר .: ;־ ;
 ץךאוענ^?* זי*זטײצ *קןן* ףױלןע? ץ*ז ׳כילקע^ײק.זי# ט^ןו ך
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 קווא:זי^ ליקגײאי ץיא /ס׳וע^א םהר?א) סד&ךקןיורן םעך זא
 סןן /(םהגת?? חעךפל ונידד םךבע)ףאר;ןע^יווען ץיא ײג װאלק# ןײן?
 > ן\ךא! ה'£מ םיחויל^ ענײז טקיןןק? ה;כקה םא<ן טײין ך ןע^וקין זיא
 גי;עק.טלעוןרעך ׳לייקיןךז ם׳ונייא םהך;א ןעײר$עב לאז ףארןרעך זא
 '.ץז?ע3 טןאלינ וליפא ךיז טאה ףאכ? רעךי ׳ןאטיןודישא םיא טיו? ףראד
 '׳(חוכ? ר§יע) םעןםאן עץיאמאבן ׳10 טיט המחלמ יעקיורןא יןךח רונ
 ם׳ר^ םעך׳ ןעײבןגען נוא ץבען רעטץא טוומיןי ףאר? רעך יץז. טאה

 'ץי3 טײיןעאה עןױנרא־סיוך א טליןוןייין ןעי5.טאה ןאך נוא ׳ליקיןײא.
 יןח תןיןז'עטז?ירא3ך טעןאביךין רים ןעןאה לזןנ טים נוא ׳יני? רד
 ריא נוא טךילענירעײזךיא ריןנ ןעיגאה טײעיעטםרע יך ׳ (ה״בוקד אתרן)
 ת3לם5ןײ1יןעלאזרין?םוא .טערעליג זץא טא״הי ייז יויו םאז?ראהי;ןעךי;
 קקג'ײ3 וצ ןיכײהי;נא רימ ןיייאה טיײן ירעךטיס רעיאי ,שוךךיוגוםיגסב
 ״ םנה םךיןמן לנאנ רט/א. הגךך תא זנךיז) ןע?אז עגילאםא יך ךאנ

 לןב זיא יוזיןז נוא דומירצמ'הלושןז טיאר הנתן״ זיא ןיב (תויףנ אל? ם^קד
 קירוצ-ךך ליװ עא ןיזןינעמ. ןיא תוטקי חורא לאמא ןײךא טײג רו־ך רוד
 טפייול יוזא נו׳א .(ץראה תוךע)׳ךואהנוא (נהרו הואנ וצ ״דמןריןמ ןיךעק

 ״ ♦דל.יוו '׳עעשקירהאי ןעןנאג םעך םורא ןעמ *
 םאװ (רפוטי תעיקהי ןעלאעים ןינעןןא טבײ׳ב׳מ לולא ח׳ר טמוק םע
 יגפל וע:נג.רנ^. לוקנ תךצעס&ןא טזיוק ךל5 יעך זא טזײןנ *״
 ןײץא םעך ןא ךך ט?ײק (ץךאה טופשל אן י? ׳ה יגפל ׳דו ךלמה
 קלח ׳איה^ המשןה קלח) רעך ׳,ת״ישה תבהא ךאנ ןעקנײנ עלעקי־נא

 ־/(לכ; לב זיא רעםאוו ת״יש׳ד אוצ) לינ םוצי קקותףדנ ויא (לעממ הויןן
 ,נרי״דױטעךרעךנוא ׳תוחילס ןעגאז נאז$ ראפ ףױיא טײטזץי?'לליה
 טךעקםע ׳לומ׳ ןיא תזעוזן ך טדנ ׳ תוחןךחןנךך ך טי? ןעןיןןי ןעיורקך
 רעךטממ -׳םיאךונ׳ב םיז?; עךןע ץינ דלאנ ןױש טלא׳נ םע ׳טלעוןי יך
 הןסצ ך נואתובךקגול עלא רעײא רין? ניוט םאון ׳ךאירעךקק׳הי־באךוב
 אי3 ׳ (זזײח.ױ).רעט;אז? ץיס טיק ז^ר? טײנ ריא ןעץ׳־וױןיע טזיױךריא שאןן
 טםוק;סן?.עא .׳ הי״ב אעב.םעך טים רא? טעךאיז. ׳ ךיז טכאך רע^ומ
 רעסעיג םיא טך אך ,ץסיוד טיןךאן איז ליוו ׳ דךק ןיא דץקא ץבענ.
 מיגיא׳טעון נךץיק* ?הךות אך ריא ניוט םאון ׳ עױאגםיג'ןיא קעץא

 דיאידבזע' יחוא יאגלה׳ !ךאלךעךץק. ת״ישה טנאז ^אין טנאן * ״ץך
 . ץיס טי? ד;ײכפ טזג םײז דזנ (ו־מק׳ יתךזתן) זןורב רי? טיק.ןײ1 ט;עם

 ךזא יץיא'.ביול? ךך ׳(קאר בך אליק? רין ריא טעך רע׳בנאג) ועטקאן?
 /תיי־מזזז תװשיאיל 1זפ קגהא^י? אןצ ב$ רעוי^ יץז זיא׳ טײןן עיזןסרע
 /מסחל סךע^ום אך ןזפ ק/ואװקןע אוצ רעװזץ זיא דניק,קעךאדן*5מ<
 י .׳ רמא ־



 , הרת תחמשךיצנאט ץגעװ עיראהםיד ענײש א
 ן$זחז?א ןעװ ?ץץדנףןעןזןי לאז דןיק רנך ש תילקןרא ןעד זיא רעקא
 םךעןןזם יךןיא נףןעןיל ןעןי§י? םיא רע טעון ןתח םעך ןהעז ןעןוק טעןן
 זומ אזלא ן ? ןי;אה םאך טעןן םיןק רעןײמיא ,טקחב ך ןעןיך נוא םיו^
 ץקײה^ .טוןחך ןזפ ןךיךבא יןין דלאװ;טיו? נוא חכא ןאטנא דןין קן
 נוא-תעכ ילענ ןעםינען עקיו^ רי§ טקאע םאװ זײפ# עקנזיזי? ץקע וצ
 איך ןעהעז ריא טעװ ״ה בוט י? ואךז ומעט,קיוזךאפ דונ טעוו ריא זא
 ן^זת ילקהאיך ףיוא ןעײ^ רעה?אגנטעון'ר\א זא הרות רעך ןופ טייקהין
 םוירך ,(םיא טןײװ׳ס ןעװ.טףורןניף ףיוא רעךבאנ טײפם׳ דןיק רעךאיוו)
 קךעװ ריט .הך\ר תסמהייטיו? היו^יוה ך?ױ םיאךונה םיק; ך יןיז קגיךןע
 עלעןקןא ריןז טיק ןעײג רי? נוא ׳רען?;א§ םךעזײק.םעךטים דינײרפ טיונ
 ךץע.'״רעך זא ןיזײו1 זצ /הךותןל דוב;ועךז ,הךוה תחמ^כ וחך^ך ו&ףע,
 רעךגיקערעזןוא זא ןהעז ׳דובק ריא ןךע# נוא .הך1ת ך ןי;אך 'ביל זיא
 ןיךלייב םיוא ז;וא אד טעװ׳ןײ^ךאןנ טוג נוא ןענרעל עסײלק ריא ןילאז
 ״ץךהע זנוא רא-> ןיןאךז ע;א ןילעוו ןאך ׳םיוךי יוגן׳ םימכ תקלמז? ןײז וצ
 רי? נוא ;לאך(עי ןכק״ רעך ןיךעון ץ-ניוהךע טעהסענזא (דיננה ״סי) ט?ךום
 .קא ״דךהזײו'ד;אל ע;ילײ,ך רעקוא ןיאץלא^טי? ץי;יצ ןיךהיוז ןיילעןן

 ןעמ ןעװ ׳.דרות תחמש ץעמ ־טנאז הנזלת יך
 ׳ ♦ץעשוק׳ הרת עגילייה ך להושץיא םז?וק
 קלױןרעך ץי1לאז.םןן ,וניתובא יןדלאן.וניךלא׳ה דץנןלן?ןוצך י,ךי
 ״ ץרעעלע עלעזןוא ויפ טא; רען נוא ,טאג רעזץאירך ראק ' י1
 עןי? ןיד ועשיקי ׳צךוקה ןורא םער ק;ע?ע ריז? םאװ העןןי ך זא
 ןום נוא ,טײקזקיךאתעו ןופ העק ץיא ־ץיז לאז ,הךות עץלייק נרא
 רעך רף רא? ןיךעןן ץעמן לאזםגן ,טײק.;יליוןא$ ץפ נוא ,דא;ין
 טהלאז ח נוא ״רךות עץיייה ע$יל ך טין? דץז.ןןןיך? ריה םאוו תמן
 ץרעיומ ךףדנ.ומ;ןום ןירגןיומך .ץקע> ןופץדעיומךקנעןעז;וא
 ,קילנ ןום ןךעיוט יך עא ,לזוע ץ?וגא ןופ ןךעיוט ך ,הןץק ןום
 ריס ואװ ׳ץגעו.) ערעזנ.וא עלא ץא קקיקגאג ז;וא טסלאץ ח' נוא
 נוא עןיל ץיד קמעל ןעןעקי ועלאז רין? םוא־ ׳ןףעק ךיז ץלעון
 םיןןךפעךןץין:עלא מין? תוץן? עףיא ןײז םיןקןןנוא הךות עץלײק
 קז׳רכוז ןע^א; רין? נוא ׳זיא ןעץוו ןיך ױו יוזא ,םןקחןיד נוא
 םעד.בילוצנוא,הךובעעג.ילײה ץך וצ רעדניק עךעעוא ןײז לד;ן?
 ץך טיה טרי ןע^ײז? קניל םעך ץא יןד ןעיײפ רי? םאו; תטז

 ןתוה %



 >ו*נק ,;;דודכ יד ןישוק ץײב ת״של הנחת ־ ׳ . י*
 ;ץןנוג םעלא.טץ? ןף*** ■יעןמא ק;ױמרפ זנוא .וטםלאז ,הך1ת
 ץיק.געם םץםעל עךעןגוא עלא ץא ז;וא וצ ןהע^יך טיןלאןםע ניא
 ליצמזנואטםלאךנוא ,׳ןעי^יז ץיןי נוא גאלק ןײק.נוא ״מײקךןיײן
 דנאל ־עמלימ ץד ץא יײו$ טימזנוא ןעךי? נוא תודן עלא ןום ץין

 '׳'ז' ־־'י■ ♦ ןםא ׳ וניוםיב הרהמנ •

 ,־■ :♦ת״שלהנחת) דוע
 רך וצ ןעוןוק ײז.םאן ,רעךץק עןיל עץיל ןא העז ז הךות ,דרות
 ןנץךאה רעײז םאע ,ט?אשןגי? םיחנ תמידמ יץך ןעשוק אוצ ״ ־
 עךעײם נוא ענײטי טימ ןא׳יןיז ןעש איךנוא ,ריד אוצ ראנזיזן
 תוכז ץטוגא זנוא ףיוא וטםלאז םורד ,ןינעוןדובפץיד ןופרעךיילק
 ליםיטים ראךטוגא ץפען זנוא לאזירע םאך ,ת״ישה ראפ ןיןאן
 ךקקוק ץי/וצץי1 חקוז ץלאן רימ נוא ,דובכן רשוע טימ תוכךך

 • ןיגא ׳ונימןכ הךדמם ״ טיךקםה תי3 ןיא הךות עגילײס
 ,לאק ײלך קום? םעד קק טנאן חךוה ף טאיוק ןעמ תעשנ

 ♦ןץמ ףיךוד םיבוט יכ ״ והיפ תוקישנמ ינק^י.
 ♦להו&י ןופ סיורא טײ;׳ם רע־חיא ת״ש קמ טןא; הנחה איד

 י קמעןיןא טםלא;־.טלעון רעיןןאג רעך ןופ רעד ;םלוע ל$ ונםך
 ןאקין יןך ןעבאה רימ םאך תו^קכו תולפת עךעזנוא עלא -

 ־רא? פיןםול^ןםחץלאזרימ נוא ,לוטי רעגילײס רעד ץא ץןןענ
 רעןלייה ןיך ןופ ץיג קעיוא טצעךץוטי ןוןומ רימ קך ״ץרעון טמעק
 ץא ןעוץג קנײ1 רימ םאון טימ רעך ןעײבם יןיז ןעומ רימ נוא ילוק

 'אין םאך הךות עץלײה עביל ןיך ןיקוק ןאטיג ןי?אה רימ נוא לוטי
 וננל הקמ ןופ תמז םעדסבילוצ נוא ,הקמ תךות קפהיג ןא טלעון
 ןע^אזרימ זא ׳רעצרעה׳עךעזנוא ןיקראמן? זןוא וטםלאז םול^ה זילע
 ענילײס איד םאע געע םעך ןופ ןיןימ פא טינ. לאןק ץיק םולןןך םח
 עלא ץיז םזקמ ק?עק ןע?אז רימ. ראן ״ןפקאןפג זןוא טאס הךוח
 .םיקידעעלא תוכזנ נוא . םײםקהךות רעגילײה רעך ץא םאון תוצמ
 ־ הכוז׳רימ ץלאז ׳ד־יות יעל טײקגילײ׳ב יד ראפ.ךיז ןױע^א םאון
 זהךות דעך ץא ןעהימ ךיז ץלאז ײז םאך רךגיק עטוג ןעבאה וצ ןך

 ^דעך ץאר^יא רעביא ץי!תקוז קלאז רימ נוא טכא; גוא נאק
 ״דלט ק$ן ,ץיג וצ רעךיט לוז* רע^ילײה'



 ת#ש לוש ןופ ןײג קעװא ן׳ײב •דנחת ...^ס
 *809 חןמ?# ייא םןן נוא /םייהא םולציב ק^ טײג דןא; רעך נוא
 וצשאך< ןעגיוא ידק^לאח ײזקלאז, ,לו^ןופ קייגרעןײונ ף
 נוא ץקוק טי; ײ1 ףיואי קלאז קנאחעןםנאס ץיק. ךן ,דרערעך
 טעווחזתוכמו .ץקוק טינ קנאזךעןםנאו? ץיק.ףיוא קיא; ײ;דץוא

 י גקא ,^עךעןנוא עלא תוריבע ןופ ץטיזל ךךבתי.םןעה זןוא •

 - םיךופ תוכלהל הכנול תוכלה
 ; . הכנח תובלה ׳: ' '

 . י \ד 1 ״ -

 .קקךכ ט?יל הןונפ ך ןטז לןןהגונהגץחמיץוא ןעק;רעןייוו (*•)
 א ךךודקהע^ין זיאים; רעךלײונ רא? ירעך ,ןעטד?קן וצ ט?יל
 ןסב ןנזךוי ןופ רעט?אט ך , הטיא םײק רעך ץאטךזיא ןאהרעךןעןן
 ריא דןין טאה ע3לעװ ״תךוהן״ לוד; טעילהןונובןךןיצ וצ ביוח? אין זיא
 קן׳ךױ ןערא? טלעטזן׳עננא ןעבעל הכונס תב£ בךע (ב) :תד?ו ןך?
 ררוצםעךןעסעןיביע^טאךגואקלא? ט?ילהקונ.ך ןיטןךנןםזצ קן טדנױן
 םע ױכ ׳זעק״ םונרופייא םףוהמ ,תבוןיןופ ט?יצי קןק טךןךךאנרעך
 םיאטאה נוא קטלךאך םיא לאז לי9 יויא ןעהיג-ןײךא ףראבןען נוא

 םאך זי? .,ךלי? טיה קקגירטע??? ע?לאהזןזי?ןע.)עך?לאןםעלײאז?ױב
 ךא; .,ןעראוקנ ןעןאלזץטנא יך רע לאז סן ך? , טכאג רעך ןיא העןי
 םעךקטינ.^עג?א םיא איז טאה םעך יאצום נוא ׳,הל^יבל הןךךא ץךטין

 •ןײקטבאך^ע^יםיא טאה נוא םאק, הל־קס ןיטטיךע םוצןעו? טןאהת?#
 ןײי ןעבא? קלױ איד נוא םנלן^רל :ט?'יל היינןב ןען ט־״ץינען ךא; רעך
 זיא רעךילעך ,קגאלא׳ע;טיוט לע נעה קקךן.טךיל הןזגב ך תןןי)(ג)
 עעכלים הןנס שוא קיקע וצ נהן?£ רעןײונ יך ירא; ,הןאלמא ןאט ןעמ

 .םגםעך וצ ריזא קןאז הןאלמא ןא$ וצ טי; גקוג ךין ק;ען

 םירלפ תוכלח ־ .
 לענרעזןונא גוא ״ךליןב הךןי? א ןופ ץךען אוצ בץח? ק;ך רעבײוו(י)
 אוצ בךוזזן קןייז רעןיױנ (ב) ::ארק ױנ נאזן ײ3ײס ׳יליגמ ך קנןיי? '

 .:םי;ױ;אל תינ^ז תונמ סולזץם ןעק;זןי ב;וח? זיא ליךיף? א ךיוא ׳ ט?א1 ײ3
 תשץ ןײעקק;קלאזתונםחולק1? (ג) ךעןייזן. ,הלינן ך קןןײצ קרעזזוצ

 ״םקיס ןידי.זצ טםײ; ההןךןס ריא וצ ןירען לוש׳ ןךז ק;ןי^ה יװ ך״?;ױא
 שאך י םי;ױן$י תונתם (י) ;ןהאזךעפ ץןאן יױ, קךייק. ,קןנןײ?,־$ימ יל
 7%$ ?■יל.ךןן1 ץוע;נע? ,ךײן ת^ןבמ^ןןז ףץןזקןקפלא/ם^ רעןן



 ומ,ר ■ • • '״ -.־ םירופ תוכלה ;
 המןמ איך(ח) * ןהאןועפ?;אסא אזצ

 .נאזן אײג ןיךףךאך 'ת1נמ חולשיז?,
 זצ ןױש רעהי;סאןן טפא;'ײינ

 ק$ לא׳םורך א*ױ טי;ןער זיא םירופ
 וצ ת1ה?לגאז?ײב ןיןהיא׳אוצ ןײז רי,ךז

 ע;ירע5יא יד ןײש* ןעע םעון סעןיײמ
 ףראב׳זנ נוא טיא; ײ3 ןעק;?* ןענקק,
 וצ ױאר זיא םאון ןי?א!_2 ןיקי^

 ןיקלע^ן טךנ טךאן? זגײןון ןי??
 • ןײפ ירעך^

 • ־ ♦ לודגה־תכעל ןױ^צעכ טכיל ןלפ הנודת
 האךוהו' ח?קא בי; ךיא י.טלעך רעך.ןופ רעה ,םיקוע לןע
 הבןמ־ םיןקנ זנוא טםאה ח םאון ,ןעמאנ ןע^ילײה ןי׳יך וצ 1
 שעך ןעןפביילען וציןיזענעג טכיל ן־ם הוצן? עביל יך טימ ןעווי;
 רעםיורנ רעךןעךאװױןא^ינ זיא יםיאןיא םאון״לו־.והת$צ>״ ןעגילײה
 ^יךש ץןךיורנא ןאטי; לאךזקי. קלא? עצנא;יך טאה ןאך לײוו ,םנ
 (•ית^וע דעךיזיא םיךצמ תאיצי;ײב־םוראוו. ,לעיצ ןיכיור;דעײזוצ
 עיליטאם עמלךיא רעךעך םאך י,ן1?י;ןיא נעט ןהע^ קמיקי; םױא

 וציבוטזע קא ןיךבבי;וצ םיא טאה נוא עלעםפעשא ןעימוני;זפאה
 םילךצמ יך זא נוא ,חםפ ן^ךלא ריפ חספ בךע ףיוא ןיטײר;וצ
 ץנאהםייצמירוטאגבא רעײז וציןיךניך ןעךיא זא ,ןהעזי; םאך ןעבאה
 ןיךאװי;טנאקױ.ףױאײז.ןעלד;.ןיו^עשמצ ןיטײר;וצ (םםעשא וצ םגידיג
 ןעולי/םאך זיא ,לאן? קיא טימ ןיךיאי עלא ןעליוק, וצםױא טושפ
 טכאמיג • ןעבאך ןיךיא זא נוא'.ש$נ תךיפמ רעםיור;א ןיךיא ןופ
 םיג שנעטא ךיז ליװ יוםאנ יד ■ים לײײ)טײקכילךיטאנךעביא'ןיא טיךשא
 ךובקל ,ךןימ ןיא זסלת^ינ ךך ןידיא ןעןאך אך נוא (חנ־ם׳ ,יא זיל;ם;

 : .ם*>*חש*ם ־ י
 ה*ג ארוברך טה ח;הנהע3ילרי1?אנ ׳החונם. ,קשענ ײמצ טאה ץןיר״),״־

 <חאױ?ס יסן תשוןי) געמ םקעץ יד ץא רעך טאה םיזי ןיא לײונ,נ;והת) י׳
 ןום םיקגס יל טיה ןעךניבױ ״יל ײא יז טאה רעםאון טײןךא ידןום טהורין אךוב
 טינ םךזן רןא; זיא ןאך׳לײונ ־.ןישגעםי נוא ,<נעמ םקען ןיאטלעמ יך ןעשאט׳א?

 טא(י ײסמ חנחןה איד ,?יזא^אבי ןעטינ גנוהורנ ׳תקש. ױןי ןעםאןירעטײװן!ירעך
 ןי10 ױוי םךןי שאו) ?ישאגתיג רע לײוו זרואט ותי?¥ימ יוםפ ננתעטיש נוא
 ףיווי חןהמ-יל-ייײ ,יעעדד .ןעיײ) ח^ךןח יד ןױאוויג ןיםאשעב מא םיא ןיא
 פיוא .ןי^נעם ןים סיט׳גןט יד טיס טןידקין ה;ה;ה יך טךעטש אוצ אך םאײ תײםנ
 ןײן יך טעןו םירוןנוא טונ ,ײז קלער ןעךיא ט־עון רעך ןיא ןעהעז ריק אייוו׳תליעבט
 רעיוט:־ ךדוד.נוא ריט ־זלהד חחלצה ך רעך יםךיםי עןיטרעק םאך , תונהןה ײװן
 יהתמ׳־-יסימ ילויי:יעסןיה מםז^׳,שאי נואייףנהנך עכילריטאן יד טים ה״ב אריופ־׳
 חלילה טי>'ןעןן <ותעב םכצרוי רטם עכילךיזיאן־רעביא' איד טים רע טרי? לאיטא
 ניא ■ קרעןן ןע;יךזןך^ ןע? טעןן איך ',<תואי?ןן םךנ. טים> י ממןס
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 ד ל9י׳ל זי< טןלענמק יןד טאל ״ר״ג אךוב םעך ןום טאבי; יך
 ריא טא^ אךוב רעך םאך (״״ ~״נח) ח^ך ע5י?ךיו9אנךע^יא
 רעהא זיב םאוו ׳ םלועה תאיךב תן?ב תןןע ןיז^ךע םעך ןעןאז^אכ

 קלאם ןףך ןעוויג טין זיא ס$ ליװ״ט־״בךאי;טי;יןא;ה;הק יך טאה
 ריא ןיךיא ןעכאה תןזע םעך זא רעץא ,ןעןרעװרע ריא לאז סאןן
 םאך ךך טפת טײקכילרי^אתעןיא ןיא טיךזע רעיך טיג? טגעװאב
 ארוב רעך טאה ,גוצ ןירטםק? םעך ןאןןי? פזטזע# ןעקא^ יךי זא
 םעךטאה נוא ,הלוא; ר^ייז ןום געך ך ןיז$ײב$ וצ ןיביוהי? ןא
 נוא עקז^עלןי ענךעוײא ך ןךאךךוצ (ןםינ ן־> גו* ןחעצםים)גיטזערענאך
 נוא (ינםלסנ ינחנאי רבשנ חםה) לא־ױקיי תקנ? יך ,ע|ןיעבײט ןיך טעטעךי?
 ןום לײזא טימ דאראפ םי־חג״ טיט םיךצט ןום טךיםי;ריא 'טאה
 ײ3 רעײם ןופ לײזא טין? נוא געןו יך יןיץיון וצ גא$ ײב ןעקלאך
 ״טא;רעץצךאס רעביל .דנעק; ןעצנא; םעך ןיטכײל וצ טכאנ
 ,הלוא^יךטין? ןעגױא עזעיךייא ןיטכיולרעךןאךטםאה וד יוו ױזא
 רעךניק ענײק נוא ןאמ ןײמ ןום ןיץוא ך ןיטכײל רעך וטקלאן ױזא
 ןירעיקסנים ןום ןעהיצ םיורא ז;וא טםלא;נוא הךות ע;יטכיל יןיך ןיא

 - .ןמא ׳וניס;קהך,ךקב טײק^יטקיל רעך ןיא תול? .;

 ■־■■״.■ ♦ ןיש^נעב ט?יל דןאנ חספל הןחזו
 ח םאוו ׳ ןעמאנ ןעביל ןיך ביול נוא קנאך ךיא זגי;ע,ך ףעסיורנ
 ט?יל ןיזעקב הו?מ עןיל ךטים קוןי? הכזן? רין? טםאךו ־ .י ־

 סול(< חי9ו
 חןקנקי דןאנאן רעטקךע רעך קא .םינ;זן> תמעליזי ןעזן׳ףו? ךיז ןיךעגלאונ
 לודןח י תב# ךך טאה םא\ו זתײםג טלעך חךיךי עןיטולין'ןיל.א$ טעװןון יסאון
 .עננ{|אי8יז>' ןיס ןעהיך וצ ןעעײהױנןי זיא ,ןיןײךק עליױי עלא טעוו׳ו? ןוא
 ניא י רעלע^ ןיין ,וצ ןי?ײהיןנא טאח ןיזײסי) רט ןו?# טאה לידנס תב^ זי;י
 חםס טבאנ י. עטםרע יד זיב רעלעגו^ טאן םאון נניקנײדנא םוצ *חחונם םױ,
 ןעסענך נוא ןיטאךבנ ןידיא ןעבאח ןאךיםאוע תקן> רעןןן ,'םיא ןיא זאךזרינ' טאור
 ןײניצ ןינןײחיננא ךע טה <תש* ןבךק. םעך רעןיא ןיא ■יךיק ןעיןיײזיא ךךוד לודןה
 ןגיד קלאס עןןנאג יד ניא .דאח םעגלאןא ןיא ןיךאוןיג ררועתג יזיא טײקןילריזנאנ
 אײן נוא נאון ןעלעס ןיא םיך^א ןו* 'םיורא ןאך רע טאזן תי.יסג חןהןה איך לעןןיח
 רעװיג עךעײז טים רעטיליןנ ע#י¥*ינןן רעך ליױ) ״ת$ן>. ןעקאן םעך ןיגאךקיג
 ךד.טםת םורד, ,ןידעיגךי מנאקי? *יג ןיבאה יף יטךך# וצ ןאך יטאה ח״ב אךוב
 ן׳מדנ חךומרעך ןיא חסס נאןן רעןןסךן רך םלרמ |י* םאון ,נןורחי* • ע?ילךיןנאנ
 .^התךןוקןנ םקל םץךםןא ״תק?׳,ןקאן ןעןיול^ טןאקינ מיג טקעןק ןיײק טא-ך
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 רעןמא וטקא^ םיא 1יא םאע בוט םױ ק;ילײק םעך ןעטבדלע? יצ
 ןוז ק$יל ריא טיןנ טךע^טנעי; רהא;גיצץי; וצ ן׳הךזע - רעטימ
 ריך ראס טלהאןןרעקיוא וטםאק רעדנןר ם׳קחצי.ןום נוא .קחצ:
 ם.ירנן9 ף ,רעךןאװ :םיור^ יןא^י;וטםאה יך.ביל וצ םאון ,קלאפא
 וןךוד וטקיך טךא;ע;יקקיק נוא טנאלפיג גאלפ ןהעצ טיק וטםאה
 ןײךנוא^םירוכבעךעיךעלא ןעגאלש רעךנוא םירצמ ןיא ןעךאפיג
 ץלאקש טים זיוה ןעקאלק^ ןופ טךיקיג םיח^ וט?אה לאךש:רוכב
 טיהיג םיוא טםאה וד ף יוזא ,טאג רע^יל - .ידובק םיחג נוא
 םיךוכיז יך טגאלקי;טכאנ עןיך טםאה אוד תע? לאךשי.קלאפ ןיד
 ,זיוהפןץיךיא א .ןיא קילגןוא םוש ןײןי ןיפעךט טי;לאז םע םירצט ןיפ
 קןל זניא ײ3 ןיםעךט טי; לאז סע ,ןעטיה ךיוא זנוא וטםלאן יוזא
 ןעקאשךאה טי; דניזי;זיח ןײט ןיא םעליק״לא; ךיוא ,גאל? םוש
 םוצ ןיצונאב ןילעון רים םאו;תוםוכ עבךא ף ׳רורק ף ׳הצמ ף
 עהימ רעןןוא ןוצךל ןא םענ נוא ׳ןעמא; ןעקיל ־ןײד דובקל ■רךה
 חבא-ל רים רעך־׳יא' טאמין ק3אך רימ סאוו ה$*וה עםיור;יך טימ
 עלאטימ ה$? ף ןעמוני; ןײרא נוא ץןכח םעך טמאךיג םיוא
 םען ןעמאךםיוא ןיםלע-ך זנוא וטקלאז הזתוכוב ׳ןעקא!עגיך׳חםפ

 הלילס ןעלאזרימ נוא ,ץךיאה דעמוא טיןעײזךעפ סאוו עךהרצ.:
 עעימ זיטכײלר? טקלא;נוא >ץמך רוםיא ןיא ןףעוו לשכנ טין
 םיחא גנורהיפ ןע^יראנא וצ ןעמוק טינ הלילוך לאז ךיא ,קקנאךיג
 (ירהאלץ^אג* ןופ רךםןףײב ןקוקיפ* םעך ןאמןײמ ײבק;׳במוצ

 ניא — ■׳■ ■ - ■
 טיג ור(י חש$ לו? יךס רעך וןז .טײטין>ראם י£י;עם רענולןן רעךעי (*
 טיה ןיהעליצ ןידיזו םעך טגי־יעל סן׳ רינ ״ ןײליוי <ח?9 ןוםג טלאג ױ ףיו* דלם*
 ץסךו ,ז*דן*.רןואי ץנאנא ןוס טכעג ןוא נעט עלא דןױא רךס ןוא גגונורא
 ע??יץ זיא עגירעדינ עלא [10 ןײז דײ*>ין-?9 ניא נילײןו ןילאן. רי־? ,זגוא טהרעםעב
 ןעי יפמ יצזירנ ןיטיאךן ןעכילרע. ןײק טינ ן־ים דנעזן ױ ןייןיאונ־בון ניא ,ןױ״אהמ
 ךאן ץא קנאן תתע עי^ךאןכ ,תוכננ [יםײקבא ש״בצ יוו ,<ואלמ םיטך םבידי
 ןיןאוו רױ? זא ,דןירןבא םוצ דוב? רעזניא ןירעךיגרע םאןו ״םדקסק עןײע עג%>זא

 ' •םחרי ׳ח ״רענײניצ י\ו םינעיא םי;;זע ערעןןוא ײ$ ץ^רגץנ
 ,ם;ױ) עלעקיינין׳זא ףייא מזןדאה דם ארובי חךך^* ץכאט רןױ , 6 שךן
 ןטבם יקא£ םתגן ש'םכ> ,דרע יך ,יעטימ יך םאוןסאך זא.זמא טקרעטעע
 ןיט־ואן עלא זןוא טםאיעךאם אדנ ןדוקךױו עקיורג א זיא (הםש בישא םור^ן יםא
 יעדזאןאיד. רונ זיא יתיכוטםינכא ןיאידלאן ,לאײטאה יוב ״ גץדיילק ,זײןע
 ױ ןיבען. יצ ףיוא ט־עזן רעןנא^ רעך ןעך נוא ,ןיס^ם ריא ױא למ־ח ןום רעןןאפ

 ןעקנאך דניק םעך ןע;ר>י? ןעםי ףךאך אולא .ןיזנךױו-םיוא רעטוט יך יטרעוו
 ןיסד? טינ קא ־.טקינען ין שאו} ךאנ רעךעי ףיואיז^ך; א ןיכאיג ״ד ,ד ,ךעטאם״סעך

 ייום ד;י —
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 יךכב רךם םוצ קןאלזעןײא טינ ןילאז רימ טףררעטןומ זנוא ביג נוא
 םיםנ ^ילרנךנואװ עניד רעךניק עךעזנוא .ןילײבן רעך ןעלאז רימ
 םלרצמ תאיי^תע? ןיךעטלע עךעונוא טימ ןאטיג טסאה וך םאך
 ןיא נוא רעצרעך עךעזןוא'קא קךעדו טצנאלםיננײא לאז םע םוא
 ןעגילײ-ך ןײךיןיא ןיביוללירעניר רעדךעךעי^ךעה יםךעךניק עךעזנוא
 ןיא ןידוצךילןךילנ״ןיבעלןופ געוו ך ןיא ןײג ןעלאזידיה,ן^

 ♦ ןמא ׳ ןיטלעך עךיך

 ♦ןי^טנעב טכיל ךא; חספ^י חנוךת עטײווצא .
 טימ בוטזע ןיימ ןױפ?יולךע י באה ךיא יון ױזא ,טאן ףעגיצראח
 ױזא ,רךמ ןעגילײה םעך דוב^ל ןיזענע^ טקיל ןײס ״ ׳ 5
 נוא ךאלי עגילײה דעזןוא ןום סעתעטםץם יךיןיטכי״ל רעך וטהלאז

 ׳ ןעיוב - .־ •־׳־־־־־ ־ ־־ ײ
 ,ה״ולמו ץראה ־חל זא קגעקךן לאן רןן ,ךיוא ןעקנאךינ ןיטיט רונ ״ןײלא לי1מ
 ןעןן ןויא ,טעשוב רעןילזןאן. רעךי זיא ,ריא ףיוא םאון ״םעלא טיםטלען) עםיורג יך
 םיהכח וע?ז״# עהט? ייד טי? חטךױן םעך.ןעלאצ ןע? ףראךריא יןום טטייןךי ןעמ
 טעוו רןן ןעװ ןוא <ח*חו א*ת םםלא יהןעעס ןיא טךעלקרע טונ זיא םפ יון>' תוכךמ
 ,ןעםענ טיניןײלא ראון ןעם.וא'.ק?יױ 'יע.טעוו ,חטריןוןו טאה טלעןוױ זא .ןיסיוי

 ־׳'••. .׳שךוק ם.?יךן ואוע״ רס ׳דןךעוו יקור, טינ זא
 ,תוחוב לעים ךך ןיא טאה רע ,םענעןגעועע? עגךאלא רעבא ױא שנעם רעך
 ,םעלאןזן רנן. טמענךאס ,ףױא םיא 'טם־קיהןיאןוא תןןבןוא ,עמנעלעןיא ע?וג
 רעגיט םעך יןיכאם ױז םוא זיא ,רעןיט רעניםיםיײןו^ א /חיוך עלריוו א' טךע\) רנן
 וצ'ןעבענין'<ךאםור ׳ה יןא) רעםעשאךפ'טלעון רעןיוךי רעך טאה ,יתובךןז ןביא רא9
 יך׳ עטםילעמיס יױ >ה .ד' ,ה£זנ' עמיםלעטיה יד ןילײיט׳רעביא *ץחי, לטים א שעך
 ן׳םיוא יטםלפה עךענעלק יך זרעמלע ירעל ףיוא ןיטךאןו טינו'ןי?על ןום ןירזךיאי עטםעב
 .עיב טםלעריעךעםעךןייך נוא י.<ן'יט<?ע^יג.ןי?א?' ,ןיטײגרא ,ירעם־עק. 'ן׳ראםזישיט
 רעבא ,םי?ו'ט םייט׳עםו חךות ןיא ןײן ק?וע ,הןגזן׳; יך ראם רעטעםע יףיוא ןיטלאוד
 יך !'ןי?וקי?א.םעך.םיורא םיא ײג ןעג׳גנג יעדגיק.זיא בײװ,םאױ יםעיך־ וצ זיא עהעוז
 ןײק ןיבעל ןוים רך? ןײ1ןיאםקיאןיזאליד.ז ,רעעעפ^ףיואקזאל ליוןרןן סאװטפלעה
 עמיטזןי ןײאקזי ןזןײךועאיך ,(ײ1 תומלט׳ חןוק ,יקנרעל עלײהא ,רביא טינטייצ

 , רעטאק.<ןי;א?) ניא רע.לע? ,רעטאעמ נוא םעלאק ןייבעל ןעטיױבא בינ ובה בח
 ןירעמטיוצךרודאד ,רעלעם יך ןיא ןיריצא^ ,רעלע? יך ןיא קהילםי ןעקק.לאן קמ
 קקנאךענ,קלםךן ןײב רונ ט?ײ3ברע? ר? ',קלהקען עלעךא עלא ןוס' םהיא אײז
 עקילךעןןייג יד ןיא דןל;.ןפךנא ראם םחיא ןעכאמ ייז - !״טלעגיקמ טמעג ואװ דלאװנ,
 ׳רביא טיג ןיליװ ײ1 ,יםןויסו וצסל אל. עמלעמ ׳חםלטו םיטך יזענא״'ןזיס טפאשלעזיג

 ןײז ללפתז? יורם עגילק,עלעי ףךיאך םורך ,ם?ל וךןחז ׳הל ויצח נעמ ערקיד.ןי?ײמ
 עא ןאמ ריא ןיךימ וצ ןיניוא יד ןױנכײלךע ריא לאךרן ,'ןיועטנע?'טכיל יתע? ת׳יטיה וצ
 ךלןה הםליןי - יױנ יורםא ןא ט^יוהרן^יאךיז,טעךנעווםאך םיאװי,בעון ןיטוג ןיא רעךניק
 'י י - .׳הלע? תרמגן ללס'תןיא, טנאן ח*ע



 ודמק ׳ קשהנעב טכיל.ךאנ חםפל ודנודת עטיױוצ א . ״
 םעד ןייז בירקמ קנע,ר קלאזרין? םוא זעד,רמק תיב ןײך קיוב
 ןי״ד״ןיא ןיז?אביג ונוא טםאה וד יווי (חס*-ןביק) רפפפא ראעקנאד
 םיורא וטפאה חםפ ק^ילךל םעך ןיא יוו יוזא נוא ׳ .הרות עגי?דל
 ראפ טכאמי? םיא טםאה נוא הקיפת ערעשיםניפ יד ןופ ץםםױ ןעמוני^
 רהא; גיצכא ןעװױיזיא ר^ נוא םירצמץנאג ףיוא ךלמל הןז^א
 םיורא זנואיתונמןדר םיורג ןײד טיןן וטהלאן יוזא ,הלחג םױרגןיא
 ךײרגינע(ך רעזנוא זנוא ןירע,ך םוא נוא',הםיםתיתולן יןום ןעמענ
 יך ןירעטלש ערעזנוא טיהיג טםאל וד יוו יוזא גוא -.(ײי תיב תינלם)
 ײזףיוא טביולךעיטינ ךך טאהיטץהא וליפא זא ,םןךצמ ןיא טכאג
 ןעטיה זנואי וטםל״אז יוזא • (יגושל נלכ ן׳רחי אל לארשי ינב לנלו) ןיליב'וצ
 ערעײזטיימןנוא'ףיוא ןעלאפנא־טך ןעלאז רעליב יך זאבוט םוי ןעןיך
 וטיהאה בוט יםױ םעד ןיאױויױזא נואי .םילובל־ו טולב ןופ םיךןיזע
 ריא טא,ל.יז םאוו ,הכלמה רתםא ףיוא ןןל קיך ןיםאתג ףיורא
 ריא טםאה ח נואי ,ןעךיא רא? ןיטעב .ןײג וצ טלעטזעיגנײא ןי?על
 ןעךיא ןאט טלאוויג טאה םיךחיה רךוצ רעך םאון יזא ,ןעפלאהין
 יך ןיא ןח״ןיבעיג זנוא וטםלאזױזא ,פא,רןיך.וצ ןעגנאגיג םיוא זיא
 ם׳ןמה םאוו תיורצ יךנוא',םיךש עניױ ןופ נוא גינעןך ןום ןיגיוא
 ׳פע,רעךעייזיוצ ןײג םיוא לא/ ,ןעךיא ןאט ןא ןעליוו םיךימלת
 ןיביולוציךעלײרם נואגיטכיל,הוךמ^ףהךואיןײ/לאזיקךיא ײבנוא

 י £. - -.ןמא,ןעמאנןעביל ןיח י-
 , ןױז יוון

 אידןופ תמן םעך ךךח שאך (םירצדיכ חםפ ןןפ םיניך עגינייא ' ׳־ י
 ץא ןעראוו םאװ ןעיױפ עשךױ עכילךע ־ ־'י • י י׳ ־ ״
 טזײעימיוא קליייד קנײז /יח םעןען תיכה תךךנן־יך זיא ך לײו1 הץא איך
 ן״־זעך אײן ץפ־מך ,םיריקנ ןופ ןיךאוויג ניזיםיןךאפ בוח רן ריא ףױא ט־ויל
 ןיגה אייז ףיוא רעטיױו.לאז תמז רעד דכ ייךםאךחספ ןופתורשכחןיאןיןוצ
 ץײ^ךפ וצ ץבעג סאד ןעלעור ריה ,ץיי )יא ןרעװ לץכנ טינ הלילוך קלאן תיכ
 ף ןופיראװ עננלעל השא א זלעיסא טיז? דאן יז הוץםא זיא םע ,ץןנח רוםיא א
 אין לײון ראן ,ןײ£ דעיד טינ רוטאנ טט נוא ץןנאב הץה י אוצ ןײג ץילא
 איז טאה ןעבד ןײ0 י^ײ!ךיי שנעל? ׳תור^נבןײניצ לאן םך ןעכענ גנוטכא
 לא״ז רע ןאמ ןעקחנא ײב ןעוװן ןס א&ױנ ןיעײרפ קךאטון׳ ךין יין ןעפךאך ףייוא
 ןאס רםױרנ רך,ןי?אה הנוהח דיא טיו? סאך זיא תםאב קך ,בוט 'םוי םעד '
 רע סאל טאהען ביל רהמ ־זא טאה טנאז אךכג ייך יאױל יוזא ,בומםװ־עין
 קןיכלע) םעך ץא דךא; נחא טןעל? ללאגן תװנןל־ק םישנ תטיז?)
 ׳ יממזמ ' * ״



 /ןי^געבטנ^ ךאנ)'חםפ דעומה ל1ח תבזעל חנחת 295
 םאוו'/קמאנ קהייל ןיך בױל נוא קנאך ךיא ׳םל1עלש ונובר
 טכיל ןופ הוי:מ ע^יל יך טיז? ןעװי;הכזט רימ טםאה וד
 באה יןיא יוןױזא נוא ,תבזע ןעגילײה ןייך.'ןעטכײלעב וצ ןישנעיז
 וטםלאזיוזא ׳ ןעמאנ ןעגילײך ןײד.דובכל בוטש ןייימ טכאטיג גיטכיל
 רוא ירעך זא,הךות ןײך ןופ טכיל יך טיימ המשנ ןײע 'ןיטכײל ירעך
 םע זאקבאה רימ םאזןםיתמס תײחה וצ ןיךהיחמ רימ לאזהךותה
 הךוטפה רעך ןיא ןיגךאמ ןענעײל ךימיױ,חםפ דעויממ לוח ןיך טעןן
 טאך רע ,םיתמך תייחך איבנה לאןלזךי.ןיויוןיג טאה ארוב רעך זא
 קםײהיג םיא רע טאה ׳ רנײב ענעןרורט טיטדלעם עםיורגא ןהעזיג
 ןעבאה רענײב יך נוא״שעך רעםיורגא יןעךאוװגיזיא /קגאז תואײו)

 טלעטשיג ףיוא ןניךנוא ׳ עךךנא יך וצי ע;ײא ק(ךורוצ וצ ןבייהעגנא ךין
 ןירעדא ך. ףיוא ןעראוויג זיא רעה?א1 ,ןיטע|ע,ךם עצנאג קךאןןי}
 ןײךא'זיא׳האובנ טגאזיג רע טאה דעהכאנ ,טיוהי נוא שײלפ טיס
 קנאטשי^ ףיוא ןפניך םע נוא ײז ןיא טםאהבעלא קךאװי; קזאלבי}
 יךי זא טגאזיג םיא אךוב רעך. טאהי ,ןישקמ קילבופרעסיורגא

 ױן יוזא נוא ׳ לארשי. ללכ םעך,ףיוא זמךא זיא ךןךײב עגיןאך
 ןיבאך םאוו יך ןיךעון רונ ןילעןןיגידעבעל זא׳קגאן םיסכך עךעזנוא
 .הןןרת לשלטא ןדעך טעוו םעך ןופ׳הךות ןופ ןײשא יןיןיןיא
 לאז ךיא ץראה טוגא ןיבעג רימ טםלאז וד טא^ ריך ךיא טעב
 נוא׳הךות וצ רעדןיק עןײמ ןעוקךיאיה נוא הךות יך ןעבאה^ביל
 ףלעה גוא ׳ הךות ־ןײך ןעתעל םאװ ןיךיא .עבילרע םמיךײא ק$ג?

 ןויי ייעש׳
 טצען וטסעוק,ןעןאס דןילקילן דץך לאן ׳בוט םוי קןימגא קכאמ נאט הןותך
 נא?ו קנױבוט םוי' ןעניבלען םעד ןיא ןעלע^ךא? גוא טקעג לי? קטעבךא?

 ״קאןוינ םורא טינ ילישא קילג ץיך ןופ ׳ דעךירןג ע;ײן> עךיא טיז? איורפ ץך
 באה םינ?א רפ םאװ טקבלע? וד נאן לאזןןײןן /לץז.ןעךץריא קפ ןס ריא טיס
 רעך ? טוקען ענײס ײב שאהען ףיא םעך ץא תעגו^מא קלאפעןעיא ריא זיא

 ףיוא קבאה דןײװ בור י? לע ,זיא לןןיןקן מ קליק י* ןײרא בוט םזי ריא ןופ גאט
 קבאזן יאיך ןעוו ׳ םיתוכן גינןןימ ךין יליפ^ נוא :טץופען-םיוא טינ שקע; ד
 ףךח םאך ןעקװען הכוז לאמא ץוש ןףאוװנ תא סע סאך ןיזן׳אוניג םוראטינ
 >בוט םויא יוזא ןגףקװ לאז תטן רעיך רעיך מא ןאס דעך ׳רעטףעלע;סיורןא
 רעײט קטלאק זנז םיא ןהען ך ק^ךאך תקאגן / ריא וצ טנאן רע קךאןוינ זײ3
 םים הלילך םיא ןעץוטטיעב אוצ םינ יץן ןעךיצ ןײד.ראן ץי£ טינףאךוטסיב

 .םיןעעמ עטכעלש ךיא םאר ןןוא קכעגי; רך ףיוא טק



 £מק : ־* יחםפ .דעומה לוח ורבשל :הנחת -
 וצ י?א ןי״ז לאז רעיוא ־דעזנוא וא ״דסןןיק.נוא ןאמ ןײמ טימ רימ
 ןירעז? וצ רעטעפוע ןײ1 הכויזי ןפלאז רימ יידכב >הךוה ירבך ןירעה
 (וציקהו ע^יוט .יד וצ ןעפור טעוו םאוו זעךוקזו םײ ןופ עימיטצז יך
 ט;יםע םאוו רעך ױא ,ת״ישה ןי?יול וצ עטיומ ריא ףיוא ־זןין טכאװ
 רפ טעוו ;הךות רעד ןום ד־״ב יד ןירעה יוצ רןיוא ןײ1 ףיוא טי:עי
 ףיוא טעװ נוא לוק תב םעד ןירע.ך טעװ רעיוא ןײו זא ןײז הכוז
 ײ ץא)ןעװין זמךמ זנוא טאך ונבך תטימ יוו ,םיתמה תךחת ןײטוק
 וצ טעװ 'ןישנעמ ריא ןעװ (הךבךאו םימשה וניזאה)(יגייאה מ״ חריש
 טיד ריא תפב״׳הךות רעך ןוםדייךי־ל ןירעה ריעיוא רפײאןיגךל
 ין םאוו המשנ ייך יןיז ײב יןאנ טאה ריא ונייה '״םלמש,תנייזדבב ךאנ
 (י? ירמא״ ץראה עמשתע ןיױ הכוז ריא טיעוו ,ןױעױ-םלעמיסא זיא
 אוקינ זייא המש; יך תעב (ץילאףיגא) דךע ןיױ רונטעךיריא ןעוז זא
 וציקך) ןום דײר. עקאמשיג עךײװ ד ןױעיל דיוא ריא טעװ ,םיא ןיא
 .ןמא״׳ הךהמב ןהעשיין לאז םאיךזא ןעםאה רימ םאוו חפע ױ?וש טנךן

 ..(ןישטנעב טכיל ךאנ)חםפ געט עךעךנא יך ןופ הנחת
 • וניחה&י ןײ,ך טין ןעך טגאן ןישכנען טכיל וצ חקפ געט עךעדנאף

 טכיל ןידנוציגנא באך ךיא םאוך תוכןב ׳טאג רעגיטכראפ ףעםיורג
 טכאנ עתך ןיא םאװ בוט םױ ןעגילײמ םעךךיטכיילעב ״ :
 ׳לארשל קלאם גילײך ןײד ראם רעײם לײזא טין? ןיטכױלין וטםאה
 זיא,םיןײב טכײיךגיג ײז טאה נוא טגאױ.ךא;ײז טאה העךם תעב
 עלא ןופ טלילנירייג םורא ןעךאןוך ןיעניױ ױז׳ןעװיגרעטיב ךקױייױ
 תא ןיטײ!עךייב ןופ ־׳ םנ רעסיורן רעך תא טיתךאםי״ןעטײז יריפ
 •טימהעךפ טגאךקטניך ןום נוא ןעגנאלש נוא ןישעדגע רבךמ
 ןע?וניג רעךניק ענײד׳ ןעןא׳ך ,דךפ נוא י דמאז.יװ ללח״ ןעםױרגא
 םעך ןעטלאפש לאז ךז ונבר השמ ןיבײהיג וטקאה ,דך וצ ןיפײךש

 ןױז ירנ׳ש
 ןעקע;סיורא ןעך לאז ףוע םאך קלײס?> ןעה •תענ ךיז; ןיין ףראך .ןעמ
 םעךןופעןךאט ףךיוא ׳קעפיפםעד ףש ןעןיליוקענא פא שעלײמש י'*
 מא קע?ו3 םען טני?ע ןעך תעב מא עשו יחטז? טיןן ןעלײ$וץ װז טינ חס? םוא
 םאך ,ןעןיורך ץא קנעןע וצ םיא ףײלן םכײליפ קגנאן ףטימ קבך ףעכלעװ
 ןקאס טי;בוטן? ץא הלילח ףדלאןסע רעןמייפא ג^אז ף ןיא ךין םניפענ

 זאנוא ,ץסח ץפ לוםיןמ ןײק לזןיכנ הלילח ךאך קםןאק לײ^ירעק
 ' .ןרןלןעהתישהםעױ ניקןדךאן , £א םעך רא? .ץםח רוןמאכ קךןףו

 % 1 ׳



 (ץש&נעב טבילךאנ)חםפ נעט ערעדנא יד ןופ הנחת ג98
 עגייך נוא ׳געון יל קטבױלסיז טאה רעײ$ ןום לילרעך נוא ״ םל
 פךייב ןום נוא ׳םענעק״ירט רעך ןיא ם:ןיא ןעגנאנינ ןענײז רעךניןך
 לימ ןעצנאג ןיך טין? הפר§ נוא ״רםאל טים טנעך ןעוויג זיא ןיטײז
 ןעײטופ יןאלרפךניק עעיךטאןרעךיל .םך ןיא ןעקןורט רעך וטסאה
 י־ךןפמ טבײךט ןעז^ניה ןום ״ה־ד^ תע עםיורגא ןיא ךיוא טצעי
 עלא ןע^וני? וצ טאה^ /טכאםיג גןײא יך טאה׳ם ׳רעטרע,עלא ןופ
 עךעךנא ןיא ןײרא.טינ יך ןעס טזאל טנעךא$ ןום ׳ ןעלטימ׳םניבעל

 ,ץח םך ןיא יןיז ןעםראװ וצ רונ טינןעלטין? ענךךןע^אה ייז ,תוניךמ
 ןעןךורט לאן רןן תורן ןום־סש םפך ףיוא ןא ײרע זםלוע לצ> ונובך
 רעגא;כאנ עךע;.נוא ןעקןיךט רעך רעז־עיו לאז נוא ׳ זנוא ראם ןיךעון
 רימ ןילעןז ,הסװעיא 'קמ־ק לאז זנוא ראם נוא ׳רעגלאס ראם נוא

 ןאד ןעבאה.לארועל יך נוא ה#מ יון גנאױג פכילטאגא ריך וצ ק^יז
 םהילע ילופת)ןיטפבי? קבאה נוא ״דיזעײ^. ןיונ הךייע ױ ק^װייג
 קערועיא קלאפ לאןרעגלאםךעם ע^יךיא יך ףיוא זא (דסםו הת^יא
 רעןיךא ןילעמ רימיןענאוו ,ןייטזעא יון םוטוע ןעבײל? ןעלאז ײז
 ןיא דנאל עגילײ׳ך רעדנוא וצ ק$ױ ןיא ןפסק נוא ׳תולגך םנ םעך

 .ןמא ׳זעךקמה תן? קןלײהקיל

 (ץשטנעב םכיל ךאנ) תועובשל ידחת .
 . ןי^טנעב טעיל מ וץוךדטי ןעט םגאן תועובןןי נעט עךײן

 םאװ ,קםאנ קכי? ןיױ־ בױל נוא יקנאך יןיא ,טלפןן רעך ןום רעח
 עכיל ד ןיד.םייקמ ןײז וצ הכװ ,קפל קקנאטלג רימ ט?א,ך ת י׳
 ןיאםאװ ,בוט םױ קכילךעהךעגילידל םעד טסיל ןי^טנען ןום ה;צמ
 ׳ יניס גראע ןיםױא דובק ןעקױרג ןײד טיןנ 'טנײ?ױע־ וטקאע םיא

 ןוי* *רןע

 תועובע ןום םךהןמ
 יר ןעטײרוסי מ םיוא עקנא זיא ש? (א) .
 טיט ךילןעךן עגעךישךע§.טיס בוטז^ .
 קגאמ רעךוצ ,זקלןולן עץדעזק5?
 ףיוא קץינ זיא םאץ הךוח ןמק ןןן לןין
 רעך םאון טײצ יך ןיא יגיס נךאנ םעך
 מגעלימלע? טיט ןעמינ ליפ זיא נךאן

 םזי סגא תא ךיוא / ןע$ול? ןוא ןעןאךן

 םםלא חשעם
 םױ קץליזו םעך.ןופ ננזקנעךנא רעך
 ,רעײט רןיין זיא תועוב<{> ביוס *
 ןויס םיךוח ןיא גאק שקען זיא םאך תועיכיןי
 /חךומ 'ידןע\וענ לבקק'ןעךוי יך קגאון
 תישאר? ימלח?ש? ךײן םאך ןעניטעג ריס
 יאנתא קמינענםיוא איה ךירנן שודקה סאוו

 ןעעעוו ןעלױ יך ביוא םאד, .ס^עוג יך טי<?
 יך' סעןו חךומ יד ןײ1 לגק$ ■יי חלילון

 , םלעוו .
 עלא ןיפ שפס׳ט רען תזעטןי ןיס בגט

 סנור*



 נק ׳ ' ׳ תועוכשל תנחת
 יצ טפאוד תמא ,תזצמו הרזת ע^יטכיל יף קי^אם ןייד ןעץופ.לי וצ
 רעטרעװ עגילײה ענײד נוא עןגיזפזע עכילרע-י ןײד ןדע-ל טןאלף יד
 רעביא דד יטפאה ןעי$יל$ ןואן׳דע^ד טיה ׳ דעיים ןעמאלם ךךוד
 זפ?יי#רע יןן רעי^יא ךך וטקאןן ע^יעזע-דפוזע א טימ נוא ׳ טגיײתג יד

 .*• -.ןפןקרשי* תלות ע^יליןד יך ןיא יװ 1־
 דעד זא ׳חונ$סר ןייד טע? ךיא ./ דעשאק רעגיליה ףעםױרנ
 טםלאז וד ׳ ןײטזעײע רימ לאן ןדענעכ טכיל ןײמ ןופ תוכז י' 2
 ןוםי ןימקא טימ ןענימק;ןו יןיז? םי?אלמ עןילײה ענײל ןע,ריש
 קלאפ ענגיל ןײ1 טנדרקיינ מםאה וד ױן יוזאי ,טףרנײןע עגילייה
 ענײמ נוא ןאמ ןײמ ץ&פק טםלאו נוא ,הרוית ןתמ וצ לאךזעי
 דונ ןעוו םײלפ טין? הךיות ןיך יןענךעל וצ ,הקושת םיו־רג רעךניק
 לעך וצ ןעגיוא יד ןיטעײל רעך ײז.ישללאן ת נוא',מײצןעבאהײין
 , ־״ ־. . .טךרמךעריא ןעךי^ש ינוא טךרפיזק עךיא ןהקז,
 ת םאון רע^ױב ד ןיפ טכורפיױ שטנען ,רעטאק רעגי^ךאה
 ץא ןעבאך ןעלאזײז׳ןיו?פ^ן?בוטםױיןעגיטנײסטפוט ״ 8

 ןימךעןי וטפלאז ךיוא .רע^יךעל ך ןעקיװקךע וצ טקאז עטוגךיז
 זיא שנעט רעי)יןיךע^לעקך ןום טכור$ ך (ניי!ך.םאװ רעיךעק עךעזנוא
 רנגולכ ,טםאן עטוג יןין ץא ןעבאה קלא;ײןי זא (םיינא ״ ן״יילמג
 ערעײז ןום ץךאה ייך ןעקײלןר׳ךן׳ יצ ײזביומ תו־מ? נוא ןפקנאדי? עטוג
 ענייד לאמ ןעטײווצא ןירעןד יוצ ץין הקוז ןעלאז רימ נוא .ןירעטלע׳
 טליטךפ טםאה ת ױו יוזא ׳זןוא וצ ןעןײשךע טפעװ ת ןעװ דייך

 םפלא חמעס
 רנ־ג״ינ ױ ׳ ײכן *־וח קיעמ קדיצ שלעןן
 ױ מןאן חלות ןײק טי; 'ןע;רעל ײז םנה
 םעך יצ ןיך ח?וז ןע;אק, ײן' םאך ארםנ
 שאוו םעך טי9 - הךות יד ןיפ י5)ע ןירעייש
 [אנ רץיך םאך ןעזרזיחעי י* (עהעזי ײז
 ׳הרוח ןעג־ךעל ןענאק,'ןע?אז יעדניק ױ טים
 סיײ סדרנ רעױ זיא חועזדקך הרות ױ
 ףיוא אך זיןי עךיא דײך עלא$;ײ# ילץיחא
 יל [ים עלעטניע סעךעי ףױ< תוא ןעךע.י
 ע?יעו.ו םיקירצ ך םאך תודום יךום הךומ

 ... ,״ יל טןיעעין ײן ראןו זסרעע יואך ןעגײז
 אך זיא םפ ,טײקץטכיל םיורנא יד ייאע טןײע םנן סאך ,הךומח תודום עעלײח

 תיה ךיז טיג רעבלנךויםקח רעך רא? חץק דנןיף. זיון םאון חךומ ד ןיױ רעןןן לרן

 , ןו** יױע*
 ןעלעמןי.פעליע?יא ,דעםיונימןח*
 קלאן רימ םאך ,ךעלוגײג דייפ

 יצ קךעוו ט&ע?? לאן םע זא קוןעק
 זיא סע(נ) .־רעמיונ־טכמק עלא קןןוג
 שאל רעטסקפיך ןיא ןילע$ץ ״ גדקא
 עכלעזא ׳דעײא״ טפײה םאױ זאךן ץוק

 קיב ןעםקאמ סון ןעזאךןעןקײך? עגנאל
 זםךא זיא סאל ,זץ.לקײ9ד .ןיפ געךנ
 ס3ל ןךןימ ןע? טא׳ן גאזן מך ץא זא

 ןײרא



 ׳•׳■ תועובשל.דנודת • 3סס
 יד) ם;רמ טאה גא^ םעך ןיא ךו יוזא נוא ,ןיךעטלע עךעזנוא וצ

 ןהעז,1םולי;ךיט ןום ־ געךב ן־״נ יןד טלע^ךל? (ינגר חשם ץפ רעםסעװש
 םיאטאה׳זק םאוו ,ה^מ ליךעךורךריא טימ ןיךיהאפטעון םעםאו)
 הך־ות יך ןיי!ל31יה טעך רע יםאוו תוכןיז נוא ,דןײט קא קםיךאװך
 זיא נוא ךײט ןופ ןעךאװיג לוצנ ר? זיא דנא,ך ןױך ןופ נאט םעך
 עטוג יך לאז יוזא ,ןיצאלא? : עכילךעןיךך ןיא ןע&וקינ ןײךא
 ןופ ןיךעוו לוצנ ןעלאז רימ ,ןעמיה פא ךיוא זנוא (חײ״ יי)רעטםפךזע
 ןעלאזרימנוא,טצע;ךיז ןעךניךט ריה םאווי ,תורצ ךײםיםעך
 ןױציןעצאלא§ ׳עןילײה ע^ייך ןיא ןירעון ט?אך}י? ןײךא

 י ן??א ״דךדמ? םןל^ורך
 ״ .(ןעגאז םילהתראפ)תועובז^ גא^ ןע^ײווצ:םעך .דנחת

 ןעגילײה רעזנוא ךאנטײצ רהא;זיא טןייס ימ ייזא וגינעןך רעםױרג
 המ^.נ ענײך יןײנ וצ״סת תחנא ןא^ ךיא םק ״דןך גינע,ר
 הז תוכזב ,םילהת ןעגילײה ןיך ןום תוחבזעתן תורי^ יך ןעגאז נוא,
 אזא ןיליפ ןעלא;רעךניק עךעזןוא זא,זנוא ראםי בוט ץילמא ןײז רע לאז

 טגאזך טאה רנן ימ",טליםױ טאך רע ױן הךות רעך ןיא טייקםיז
 תוצמוהךותיד׳םי^וצ תםונו זע?ך?? םיקותןןו בךזפמו בהזמ םיךמהגך
 יתבהא המגךאה ראפ רעי^ין נוא דלאג ןױ ןום״ רעגיטםוליג ןעניך
 ,הךות ןיך באה ךיא ביל ףן ו הא י,יתךיל אי,ך םױק ל? ףתךות
 ןיטםאזפלעױג עךעיך עלא ןיא נוא .ךערפזעיגןײמ ך זיא גאט ןעצנאגא
 טאהרעייימהךות רעך ןיפטםאזעביליךןיגעװןיךײךרונײזיןעלאז
 זנוא״ טםלאן נוא ,זצובא אלו יםיכלמ דןנ ךיתודעב הךבךאו טגאזיג
 .יןמא ״דךקן?? םןל^ורך ןױצ ןיא דןך תייב תוכלמ ןעהעןיוצ ןיךהבזן?

 סםלא חשעמ .. י .ד ןױצ ירעש
 עגײז ןעמכײל הם?יל הרית טןירעל ןיא רענוא לןײפ םען ןיא ןעןךאװעג ןײךא
 םיױ טןעי! םע םאך חךות יד ןיזי קניוא טאה רע סאוו תוכןב ן־ףאװיג לוע? חא
 ש?לא חימה י״ל .םךעשטקרא? סעלוי עגילײה איך ייך א* לברמ טפראדעג
 0״י ן~י ק?0י גהײ דז ח׳ק ײא תועוב? (ג) ־,דדוח

 ... * י דיי_ 1 ר? ס. ךן ,הךועןנעקךיהליסא ךייאזיננאס יצ
 בלוך ט׳נך)קוש? ,רעךןעיאװע? םגאןען זיא הךות איד ףייא לייינ ייא םעס

 - ■ ד .- ׳ . ־ ־ '• ו (זן^ושל תסס ״* ־,־ ־״־•־-.



 אףי ;־ • לײהמ עםױך־׳״

 ,ןעךײרןנןיאנוא׳ןעךײלןיא
 '• ;רעךניק עמת^נוא ע^ונ ףיוא הנזד^ו י׳ ' ך

 יױ לאז יןיא ןי1?פער,ר רימ ביג ןרעםעז?יא3 רפקדאטש רעםיורנ
 המזע? ך זא ׳ ןך הכיוז לאז דןיא ׳ זסםנירע ןענך ןענעןר י ■ ז
 לאז״ין ,עניירא רך וצ ןעמוק לאזןייעגיג ריןג ןיא טםאה ת םאוו
 ייד/ןום תיומשנ ענײךך ןום ט?אזעלעמג עגילײה יך ןיא ןךןענעק
 יךי ןום תוטשנ ך םין? נוא '׳ האלו לקך הקכד הךזק תוה^א
 ןעפא^אכ טםאה וד ׳ םךאה רצוי - ׳תואיבינו םיאיבג ־.עגירעכיא

 םי? רונ ׳האק ןופ הךמ ,יך מימ ךיוא ׳ תורמ לים זפים ןיזענעמ םעד
 לײװ ,גנוריצי ענײזע ״רךײלק עני׳יש טאה םאווך ןײז א.נקמ' הלילח
 י םעךםיזרא טפעלש ך זך ירעקך ך טליום האק זסלאוי םער ןום
 הואתהו האקה״ יןבײרזע םיג?כח עךעזנוא ױו.< טלעןןי רעךי ןופ ןיזענעמ
 טםיאה׳ח סאוו האק ף .״םל^זך ןן?'םךאה תא קאינןומ רוביהו
 ןך וצ אקמ רונ.ויא ,ןפיורם ונוא ןיא וסרםבו ןיו^נע^נ ןיא ןייעגיג
 רעטומ יך לש$ל יד׳יעךניק ע^ט טאה םאוו יך נוא תודם עטוג
 .טצךקןגזיא הק.צמ ריא ףיוא םאך ,הכ־־בל ונתכז ןואג רענלױו ןופ

 םא *)החלצ הועאה תאז. רעטךעװ עםךאש רעבא עצךק יעגינײא
 זיא יז ״ךוךצך םיחנ טאהי; טאה יורפ עזיך ־י ״החמש םינבה
 קלחש ״ ךורנ) הקךבא ײ]' ףױא טכאמ׳מ םאןו רעךניןך ןוםירעטוטא

 ,רענײאםאך,רדינךך רי? ןעהיצרע ןעװיג הכוז טאה ין ,(ײאײל וח׳פכחס
 ןעמףראך .רעטומ .אןא (1 ןירעךנא םעךקם רעםעךנ ןעוױג זיא

 ו טאה יןםאוו ׳ןיזאלאונ ןום רעזפומ ע^ילקלנ ךיןיוא ♦ןײז אנקמ
 השעם
 ן1אן רסגיך׳אךום ךעך ראװ רענײא (1
 שאךי ,אנליוום וח;לז< ונימ י'
 קה טךעןו קןכאן ןיך גיךנעןאמ רעך
 באה ךיא יװ,םיןוןי תאךי.טיזנ טרעצסײנע^
 יזוטלי? ןבא רוצק ןיא ןי?ױי?אב יםאװטגן
 םיללבא ׳ר סיךצן ןואן רעך ,רעאײױצ רעך
 (״הךוזןה תולעה, םעך טבאפינ/טאהםאוןו
 .םיקיך* תא ם י'נ.ואנ ע^יורןיןך י׳ױוןז ןאן ןזא

 . 06לא
 ןיריטינ דןױא טאק ןיזאקאונ ן* רטים יך נוא
 דעגיואלאװ םילה וניגר ויא רענײא ןין רים
 ,םיה רםיורנ רעד נוא קיךין רעקיורןירעך
 רעןליװ רעךי עלעןןלעז ׳ר רע&ײוויז רעך
 נוא רים וצ םאון (אןליוום א׳רנה דיטלתי
 םיוא קןןױ ראלק ־עןי זיא רהא;ניצנאונןז
 יל?3 ם*פי ץנאג ,ין׳גס ץ^ג ןיקז וצ ניגײט

 על* ׳םיקזןו• על• ,ם־םכפר ,יזןלוןיורין



 רעדניק עמורם נוא עמונ ףױא ודנודת ?ס2
 רעםעךג רענײא םןריךצ נוא םיןוא; עגיך׳אךומ ןין רים טאהיג ךיוא
 ךךת םאוו םךע^ום עלילקילג עקלעז* ךא;מא .ןדעךנא םעך ןים
 ןי{< ןעצנאלם ייצ ןעװין הקוז ױז ןיבאה םיקוט םיועןןס עךע־״ז
 םויה דע םאוו ׳רעסיוב עגיטבאךן ערעייט ןעטךאגיטםיול ןעשיךיא
 םעך גידנע^אםרעך ,ט?תם' עטט עןןןײן, טד? ךךרימ ןעןרירוק
 ת?הא ץךאה רעזנוא ץוןיןײשא טיג םױיקחו םיןניךצ יד ןום ןעמאנ
 רענימךאבר? ריך רא5 ןףאה ןײם םיוא ךיא םיג אזלא .הךותה
 םךךבא ןום הלםת ײז יװ.הלםך ןײם ןעמע.} ןא טםלאזית ״רעטאפ
 םיא טםלאז ודיריך ראם קװינ ללןךם טאה רע םאװ .וניבא
 ןעתעל',עלעטבזןיךןיטערטךא׳םלאזדס ,ןוזןיטוגאיטימ ןתעפםנע
 טסיב וד םאװ תודמ עטוג ענךך טים י הנומא עני׳יך יך טלעװ ייך
 יךױן הלפת ץים ןעמענ ןא טפלאז וד .*דןכח בךו ןוגחו יםוחרא
 רעטומ יך״ףיואקווי? לל§זלמ טאה רע םאוו ״וניבא קזרצי.ןופ הלםת
 ריםיטםלאזת״קיךצא ןוזאטימ ןיךעםיטנע ריא טםלאז'וד זאהקזבך
 .הנחרעטומ רעזנוא ןופ ■רלםת יך ןעמוניגנא טםאזדי וד יװ ןיךעפטנע

 טימ ןיךעםטנע רייא טםלאיתיהלש ןבשםיןייא קװױללםתמיטךך יםאוו
 רעגילײה'רעך־ ןנזא טיםיטרפטטנעיג ריא טסאה ת נוא ןוז ןיטוגא
 טרעםטנעיג טםאה ודיװ ץךעפטמירים טםלא;וד ,אי?נה לאומש
 ריא םאװי ,אױ&ן ״ןב ע.שוה> ד'אנת ןעגילײןד םעך קם רעטומ יך
 םימבזך יךיםלת עםיודג יך וצ ןעגנאגי;ך ץא טײצ רעגנאווש יעצנאג
 לאז טרעמאװש יז׳ םאיװ ךניק רעך זא ןײז ללפתמ ןילאז ײז ןיטעב
 זאטיהעגבא רעהקאנ םךז טאה װא ,םקח דיםלת רעםיורגא ןייז
 רונ רעטךעך עךעךנא ןײק ןײ^ןײרא םי;לאז ךאלךעיוא עניײז ןיא

 נוא אנתירעםייורגא ןעםקאװיג םיוא עןך<ט ר$ האי ,הךות יךבך
 ןעםתיג םיא ןעם טאה ףייוה ןעכילרעןײה ןיא זא ,םבח רעקיורגא
 ח ־ויך ךיא טען ,קלאם עשיךייא ן4'םבך רעך (יאךוהיך איםיבןד)
 םימכןך יךימלה עםייורג רעךניק טימ קךילגאי דןיוא רימ טםלא;
 ןיכוז טי; לאיךיא 'ןפק;אךיג 'עטט קבפג ריםטםלאי נוא ,םיקיךצ נוא

 5#לא ה^ום
 םלועח ללחל ח?ך?ל םלב •ץנן ■םירידי* עךיזנאילבי? עצנאנא זמ**ט < םישךדס
 קך ןיגמ זןוא ףױא לאן תיבז רןןײן ״אבה ׳ר' דיןםיזנאםםיירעםלא רעך ױו ,םידשפ
 רעדניק עךעזנוא קין לךןם ךיוא ןילאז רים יזא ןףז ןױדםיײב םיא םאה ל ז ליווײש לאקזךי

 • םמץ תאךײמ חךותל םינואן קז״יײומ? ר״* 1יא ♦ ״ם־ןן תזדן&ן,



 בנק ־ .רעדניק עמודפדוא ׳עמונ ףױא ״דנחת -
 זזךות וצ ײז.קוועךאה רונ/םיתלכתו עםםופ ןףררעדניקפתיה ראפ
 םאוו ןיד םײקמ ןעעאז רי$נ ,דעיךם ןי^ןפמ נוא םימ^ תארל נוא
 םקימ תא םתוא םתךמלו)עמ^ תאיךריןיא גאון ע?א ןעגאז רימ
 יך רעדעק עךעײא טימ ןענףע^ ןייא טט טלאז ריא (םב רןבךל
 ואװ געןן עגיטכיל ריא ןיא גיךנעפק ןעךים יןיז ןעלאז יך ץ? הךות
 ראפ ןעןךאמק טינהלילןן ןע^אז יך נוא ,קץײג נוא ןפײטזע יין
 עלא ןום נוא עךה ןיע ןופ ןימיך םיוא ײג טםלאז נוא ,ןיבעל רעזנוא
 ןעןועךאה םיוא יין.ןעלאז רימ זא ,טײקןאךקרעךןיןל נוא טײקםאלזע
 קגילייה ןײךןופם^ וט <זןמק ן8םל •דןןףע ירהא; עגנאליףױא
 ףיוא ןעמאנ ןײדןעקאמ גיליץך ןעלאז רעךניק עגײמ ״ןיגעװ קמאנ
 ןײך ןיפ םע וט (וןתךות ןעמל הזעפ) .וניקא םהךבאיון טלעװרעך
 םיורג טימ ןעחעל ריא ןעלאז רעךניק עניימ ,ןיגעךהךוח .פביל
 זא,טלעךיךןעח?)רעפלא] הךות רעײז ןום ןיױע רעך זא.,דךמתה
 ןײגףיורא ' נוא ת$א םעך ןעהעזרעך ןעלאן ןעז;אלב םאע עלא
 טכיל ע^יורג יך וצ ןיך הןוז ןעלעוו רימ ױינ ,געװ עךאך; ך ףיוא

 .ןמא ,הךדמב סיז^ה ךלמ ןום

 .,,הםנך? ןעכוז ןױאםד זיא ןאמ רעך קוו ״דנודתא .־
 ״״.רמיאהב ״יל עיבד ן״״.יאה)קןײך?)םיממה עך$גיא ״טא^ רעגיצראה
 ך ץא טי;הםנך? ןײק טאה סאך רעךי (אזיײחא ״״וסל לױל י
 בילוצ׳םךוערק וגובך(1.טא^ךעךגאץי£ץא ןײגךןלאזטא$זץ

 • פפלא חפוס ~~
 ׳ןונ? תרםכס תילן״ ןינאז םיסכח עועזמא םיס?ח עךע^וא ן* דײו עגילײה וך (ן.
 ןיסלאיכ יצ רןיז אױו ןיןניון ןעס ףךאך אןלןן ןעך (עק. ,רעו$ ניסײלראם ןעניף.
 ןיכיײנ םיוא ,ךילסןױין ןיד ,ןיופראך ע?לעו יך ןיא ונוא ןיןײםוע טינ ארוב רעד
 וצאה ארופ רעך לײיט ״םיוהי עסכעךץ םיןי;אונראס קןנךאך טי;לאו׳ס זןז ,זצאצע
 ןיםיוא)ןויקנכ ןי#;ע.ק םעף סיעקן)ינ שאך זי^ םאך רס זרעדניק.ןוא ביױן ןום ןיךעון
 נוא ךילק;יךו? זײז ינעןי י? ג;וא'יןעקאוקןן .ח;הנזן יך ןום קעעךקעם ױ ןוס ענײא
 דןילנמם י\ו טײקףיוךיא נוא ,ונאוןומ ןיסיח ת׳יסה םאװ םעלא וא ןיימולנ ןיםראך רים
 ננוטײבםיוא חיא ןײז׳דנז ע;רעך םעןו ,זיא ח*ד זןו ,ןײן ןעק״םפ ,חבוטלזיא טבאם
 ע;ײנ אוצ רעקאםא ןיבײלנן טעןן רע נוא חלילח ןיזינעק סעד ףיוא ןיראװי;ךוננ ױא
 טינ טעוג רע. חלילה רע?א ןעוו .רעך;יק חלילח ןילאו רעד;יקע;ײ1 !ףאךט# טיזט

 ■ ת׳יעח םיימ,קקאזק? םעך ןעסלאחסיוא טקעווךעךךיז טאהיםע.רונ .םיםיתל ןייכײלב
 טםא ץנא; ךרם ענולקא ףךאך. אןלא טיוט םעו ןימײעןױא לאז׳ס וא ',זמכזא
 /)ירב עגולק עדיא טים ןאם םעך ןעק/ועא ,ןעקי^ראם רהאי ענינײא ףיוא ףארט^
 זצ רע?אם* ןיננײלי״ ו* ״ןעהען לאז ר$ ףי ״דץזי יל רמה ןיד ״־מי ענ,רען ת*



 זדםנרם קנמז טראם ןאמ רעד ןעװ הנחתא ׳ 304
 ץךא?ינ םיורא ןאמ ץיט זיא ,טינ ה?ץך§ ץיק.אך ץןא׳ך רד? םאון םען
 קןיכעךץא ןעךי9 םי^ טםלאן ח ,תונןקהד ץיך ךיא טען ,הןנך? ץ?וז
 תורבע ןופ ץיך קץי1 םאךדעךןזק.עניילק עץיז ןופ חוכז רעך ,געון
 ןע^וקילאז רע ,געון ץיז קק;לגאם טםלאז וד זא ץיזיקײב םיא ןילאז

 רים ןנעק.לאז רע ,טפע^ין דעךא טײןךא ןעגירק לאז נוא ,םולזא ץהא
 וצ ןעוועךאה ףיוא ןענעךײז לאז יץא ךאלךעדץק ענײם ראפ ןעק;# ■
 קגילײ׳ך םעך.טיהיג אךטאה רע ױו וזא נוא .םןמזןי תארי ןוא הךוח
 טיה נוא ,תיק לולח ןופ ןיטיה םיוא ןינןךאך םיא וטםלאזייוזא ,תןזע
 ץךעון טךיפךאפ מין הלילתן לא;רןן , םיךבוך עטכעלז^ ןופ םיוא םיא
 ץטראןךץא הלילוך םין ,טײהגעןאלין םיוא ץא םי;י,געון עטכעלקא ץא
 רונ ץםפאשלעזיג ע#ףאנ עךעךךא ץאי קךנײר^ראפ רעךא קליןוץ
 עטוג וע ןעטפעהאב יןיז רע לאז .טײנךא יך ןופ ײרפ טךעןו רץ קון
 םילןסעךעמוא יינ ,הךוחי עגילײה ץיךי קנךעל עליױואיןײג םיךבוך
 נוא (בים רבך ימוא פשרחי יל | םדאה חב קבריש זיבים ךרד רחזיא (תיבא יקרם ץא)ץגאז

 נוא בײס ןײז י-ןופ ץךאקג .ץפראוירא? זיא רע םאו; תולג רעך
 קמוק ןיוז^ לאז רע ןוא ,דץז עךעמוא • ץין ר§כמ ץלאז רעךנןר
 עלופ ץיד ןום ץךעוו שןײןקיג אך ץלאז ריןך ןוא םײהא םולז^ל

 ♦ ,תסנבודובןב ד;אס
 ♦ עךןכ^מ קזךךה ה^חץו

 '.הךךא ןיכוז םײג׳ןן ןעװ קגאז• וצ הלוגס עןיורגא זיא הנחת ך

 טלעװ ןײב קםאקעיג טםאה ײ ,טלעוו עםיורנן יךןום •ךעפעןעאב
 קכוזטצעעיג יןיא ׳ןנהאװעב ריא ץלא; ןיקנעמ זא ׳ ״
 רימ ףלע.ך ,רעדטק נוא ןא׳וג ]ײמ טינן ךױ ןיצעזאב וצ ואװ היךיךא
 לאיז ךיא להרקכא נוא הריך ענײזעא וצ רימ קיק נוא ,טאן רעטוג
 ןעקיווצ'קלאים ןײרא טינ לאן ךיא ,ןעגנךםיוא טין םעניןך הלילח
 (עך ןכזעמ קח־ס) קגאז .םיטכק סרעזנוא יװ ,םױכק עטבעלק
 ןײמ ןעןךאדךא? טי; לאן רפ (א קן>'ןיט?עלקא ןופ ךך רעזןײנךע

 — ־ ססלא חיוו ־־ - ־■־.*״. * . ןײרי ירעש '*
 ריז* ךיז ט?ע;׳9 יול נינו ,יעךץןי עןײן םע ז# הךך עײ?א ןיא ןײג ןײיא תעב (א)
 עקאם טעוו רפ.ניא ,אךוברעךטםלעה יויא ףךאך ',גגונךךא ץא שעלא ץש זיא
 ןאסי? קי1 .םײהא קילנ םיט קםוק קיז הסוז ' ׳ ^

 • \ .רעדז^עןײן *ג רעעו* דעןיוסמ ן* וױוי? ץי1 או* ־
 ינילעא



 גנק ער ןכשמ קחרה הנחת *.״.. •
 דן ״ד;ומא ןיא ק^־ואךךצפ זיא סאון ן?שא ןב# לכמ נוא רעמקרס
 טינ נוא תוסךוקפא טיכ רעךניק ענײס ןיטהעפךאפ טינ ה^ילןך !לאז
 וצ רימ ףלעיך נוא ,טײקנעןאליגםיוא ןיארעטכעט ענײפ קריםראפ
 ײז ןופ'ךין ןענךעל בא (1 םימז? עמחפ נוא עטוג 'וציךיז ןיספעקאב
 הבוט דןךך והז;א(״יבא ת*)ןעגאןםיפכוך ערעזנוא ױן,תוד?נ עטוג
 אוצ הקזפ זנוא״ײןנוא ,*בוט ןכב),'רמ1א יםוי ׳ר ? םךאה <דב קבדיש

 .ןמגן ״הךך^ב רעןײק ענעקיא ןיא דנאל ענעגײא רעזנוא ףיוא ןייצך

 ןױ* ירניש ספלא תשעם
 ןע;יין ףן גיוא תוחזןנ ףןעקוקאב ןעמ ףךאד .יור? עםתםא ןוא ע^לק^ (1
 .תא ןך רעך ױן ןאנאלטיעג וצ גוא רשב םאון חלפנל יד.זא ק־דנך. ־׳ ׳
 ק9 ".*ינ ( .ילײי 6׳.׳י י 1'. '1י ןיןן ןייײ?י1 טי5 לאז <ער ןכשם ׳ט םויה זעמ ״ו־אר חזמטא טלעפםע ןעװ נוא י^י5^׳ 1ינר״9 חיר? עלאןױנעב,רים
 ךד ק^אינןי טינ ׳ עטוגא עײנא ןעטייק :וא ןיצראה ןיא ןעםעניטימ רזנ ,רת?
 |ע?ילו¥ 1ײא ײ3,ײנ ׳ געלייו ףיוא ,ןיבע? ןיא יאן ט?וק םע קןן ריא ןיצונעין
 עסיתגא רעײז זיא הזוזמא .ר?וסא ןעךיא ח?אל? ל?3א קױ טזײט עקיטקא־ם יך
 ׳י ״!!״,רייד זיא י| 4אז נ,א ײרידא טןניד י*נעמ טםעועיגא רעדא
 זא טל$ רעקלטאג על זא ז ,ףא1 טסיוורעןרעחנאננואשלעגךנאהוליםאטיג
 זיא בוט^ ץין נוא דיא ץיא טנהאוו אך ז״ןלי־א דעגיך טצין ײינ רעך זא ךין רע
 ך ןילעוו הן תוכןב נוא .טא;וצ גילײה יד ןילא■ רןן *ןאל < טנעךוק;אק'א .א;וש
 תגאז רים יײ זײז םימי לץראס רעךניכ ׳ױאליתא ןו■ יוו ׳שםײלםנא ןוא טלענר;אה

 ■5 י־ ׳4 לי
 ןעװ * נמ •סנ-מ ןןױ ם;'?', מר; ,,,״,0, "ז ס״) ׳סיוקיט.ץי,
 ןײלןז ך ןעק.תוה מ םין זיא ןאמ רעך ץנאנ קמ טעז. .טײק״ץלײה עשיךיא עלא

 ״ י , ־־ ן *?״ •׳ ד״-״די י* *•׳*׳*.*• וג׳*!׳ ;ווילע * ןן ויך
 עוועקךא?א לעיושי קפוא ןגאלשיגנא זיא ,בוטש ןיא אנוש םעך. ןײרא חלחתכל
 זיןו םן; לײונ.ןיסײר נארא ןעק ףראך יצ םוא תוריך עךעסעךנ ןעסע; ליןנ ןנײה

 דנאשא - י ׳ ערעזניא ראש שאוו ןישנאריטראװק [נניךדע״
 רישאל ,נישלינכײלנ ראן סאך טקוק׳ם ןוא ,תןאע םוא ןיבײרש גוא ײן קצך ״נ'י1#
 ,ןירעשלע עגײה קלךיז קניזא ענײס ראש טלאו;טנאריטראװק רד קװ ןיטכארטא?
 ,םישוט׳ ןעומנ קנייז ײז. זא לוק ן׳םיוא ןפײ־וק ,'עטאלב אוצ נוא טײק זצ ייג ן׳יכאם

 סורךךןיה םיורן ןום ז# ,ןישאךבוצ ניא טנאק,וצ ןיךעון טי; ריון ןיטליאױ ,םישרוטם
 אײז זא ןוא .בוט^ ןום ןיםךאט םיורא נוא רענלאק, ןיךאם קםע; ײןי ריס ןישלאוו
 ןירעוןלגן.ערעזג־יא י זזן םע1 מים סיוא ןפײךזןי גוא א;סהךםן'תן# ללח? קנײז
 ע?:. רסוסךדיןיבאד איין םאןו ,םקןושק'ןעוץנ ק;.יך םיקידצז םיניאני 'ערעזנוא
 אןל8 ,זה?וב הץואןי ױא ,ניטלינ ךײלנ,וצ םאך רין? ןעךעך ,ת^ש קראפייקמי;
 רעזקא חןבק ק;ײן סאון ,ןיסנאריםראווק עקלעזא ןיךײם םיוא י1רס עץלר עךעי לאז
 עלמ 1• ןיליךן לוצ;■חןאד ך םעווגװפע;יס־קךניק עךעזנוא קקךברא/גוא־ קךא;

 ;םעקעעב עמין. ׳



 . ♦הוצמ תליכמ ןײג ץדאפ הנחת 306׳
 ןיס ל^וקלא^ןײד טלהאיגרעקוא טםאה וד־ ^אגףעגילײה
 ןיךעטל? עכיוה ר^ײג ןופ ןעמאזסז^ ריןכ לײונ ,תומוא פלא '׳ ״
 .ןײססבזךוא ם,ךך;א)ןע^ורי;םיא טבאך וד םאװוני^א םהרבא ןופ
 רעךהעלעםיורג פרעזנוא טגאןיגגא םסאה נוא ״םךרבא רעטבילפן
 .(םתאמוטמ לא־ךשן י;ב תאי םתרזהו)'ןהבה ןרהא נוא ונבר יהשמ
 ןופ ןעךײשןא ךיז ןעלאז ײג רעךניןר יעשיךיא יך ןענךעל טלאז ריא
 ןײגךיוא ײג ןעסךאך ,ײגןעשיװיצ עהח ךיא לײו^טײקגינײךנוא
 ןי״גטלאזריא (ױהת םישורק) הךות ןײך ןיא טײ^ש ךיוא י,גילייק
 (םישודק יל םתךהװגילײך ןיב טא^ ךיא לײװ (׳ה ינא ו&דןךיימגילײק
 ריא טךפחף טיניזא ,ענײמ דיא טיך גילײך ךיז טךיפ ריא ןעך
 םישנ רימ'טרםבו.םענאגילוח עױאפמוק ןײזטימ רצןךב־סנ וצ הלילח
 ןופ רעםךעןך רעך טעוועמךאפיג םיוא טךעוו בײל״ רעזנוא ןיא םאװ
 המשנ פגילײה יך יןעהור םהיא״ ןיא ןענעקלאזםע ,רניק עשיךיאיך
 עלא י טיימ ןע.דעז רימ ןיםךאך ,םייא ןיא ןײרא טםיבױ יח םאזן
 יך ןיבעגיג זנוא וטםאך םורךי ,גילײך ךיז ןיטלאזו וצי טײקכילגעמ

 ןעסילטאנאמ םעך יףױא ךך ןיעטכיך רימ ןעװ זא ,הךנ ױיך ןום הויצמ
 בא ךיז ,רעהלאןנ תעל תעמ ןיבלאה א טימ ןיוש רימ ןילאז ,טםיאג
 ׳בא םעךןילאמ רימיןעו;רעהךאנ נוא ,ןענאמ עךעזנוא ןופ״ןעךייש
 ןיא״ הליבט ןהעג רימ ןילאז (געם עגיײ ל)םךקנ הןןבש ןלײצ רימ נוא גוצ
 רעזנוא1,ןופי גנױךךא איך ךאנ טכאמיג זיא יאי;םאװ ״דךוהט הוקמ א
 וצ בא ןיפלאהיג'ירימ טםאה טאגי רעביל וד יװ אזלא ,הךותי עגילײה
 םאוו טײצ ייך זעמוקיג זיא טצעי״נוא הךנ ןום םױיך יך גיטכיך ןיטיה
 רימי טםלא;ת ריךךיא טעב,(1הליםטןײג דןיווא טנײ,ך ףךאךךיא

 ןױצ ירעש
 יך ןאט וצ ףאנ ןיךיא א ראפ ד)א^א
 ד)רע־זך ןעצע;ף ןופ רעביולגךעיגא
 טסנך^ע;עךעײן ףאן סאוו (סע^ײטיק
 רעוו ,.הלוגסא רא? םאך ף ןענעבעך

 סםלא חשעם
 םמא טוג ןעם ףראד הליכי? יך ףאפ (1

 רעפךעק. ןיצלאג םעך ןױןיאװ
 נואי רעזלךע.עגעגךאןראם ף זנםיוהךעביא
 יד ןיךײניע בא ניא ראה יך ןעזנאןג םיוא
 זיב .חקילח ונין ,ךילניהאוןינ ױו .לינענ

 שעקרעךײנצי לינענ עשייאנ יד ימ ,טולב םעך ןיזעל לאן ןעגינןדאפ ץבאה ליוו סע

 ןמיךמ&זימממ ,^וי^ײיי׳־ימ^מ
 ןיוס* רעזםא^ ין טעוו ,דנואװא ריא קײאס * ^
 עפךאזןיןז נואנ׳ןײךא עלערג׳יןיאטים קליינק םו*#ז זיא רעעײלנ .ח)י?9 קיג קלעװ טינ

 '.לינאןא ןיהײרןאפ אוצ ןעקוק טיג טעװ
 ניאײרא



 דנק י הוצמ תליבט קג ןיראב הנחת י .....
 ץסכא־וט לאזךיא ׳ק,לנאד.ך קןלייןב אטימ הוצן? יךןאז^ ןי^לעןו
 ךיז '״ויוא ןע׳לי? יצ ףימא םוא טסגנאל ראם ת יוו דןך גיץיך.ךיאי זא
 ןאטיג טסאה ת יוו יוזא ,תונ^ובד ןײךטעבךיא נרא .טײןךגילײהא
 דעםאװ םעךךרת טעטעךױוטםאה ונבר ׳דזעמ ,רעלאע ןײ3 םיםג לים
 'ןעמענ םיורא םיא לאז ין ה־עדם ת? ןיםעצץר? יךטן־גי^יג וצ טסאל ת
 ךךתםירצס יך ןוםטעטעךיג וט?אה לאךזעיקלאפ ןיד ׳ךייט ןיפ
 ־.טךיםיג ךךת ייז נוא םי.םעך ןיטלאפזעיג ט?אזד ת ־,רעםאװ םעך
 רעך ןיא ןיךיא טימ טליןיײקיגיטימיךיזיטאה האיב.נה ם;ךמ תוכזב
 ןםלעה ךיוא רימ וטםלאז וזא .ריסאוו טםילםיג טא׳ך םאווןײטזעא ר§דמ
 ךך לאז רע ןרז א י יןעניוועג וצ ,רעיםאוו ןיא ןיױ קגיטצעי.ץימ* ײב
 יזםאוו הךות ןײדןיבאה ביל לאז רע ,רעםאוו א יוו ריך ךאנ ןעהיצ
 עגילײך ך תוכןב נוא - ןסעלא טבעלאב יז םאוו רעםאױ וצ ןעכילגיג זיא
 רעךןיןך ענײמ י ןעװעךאה םיוא ץםלעיך רימ וטםלאז ,הוצמ תליבט
 ןעלאז טײל נוא טאג זא ,ןשנעמ ראם נוא ןיךיא ראפ ײז ןייכאס גוא

 ■ \ ןמא ,ןפײךם ײז טימ ךיז
 .הפוחרעד ראפ גאט םעך ןיא הלכל ןתח א ןופ םיגה;מו םינך
 רעך ליױו ,הןוח רעײן.ןום גאט םעך ןעטםאפ ןעפךאך הלכ ןתח (א
 ןעוט ײז ןעוו ,רופכ םױ ױן הליחמו הקילם םויא ייךײב זיא גאט
 ןעמ זיא געװ עשיךיא ןיא ןײג אוצ ךין. ףיוא ןע^ענ נואיהןושת
 זי? ןיטםאם וצ גזדונ ךין ןעמ זיא םורך ,דניז עגיךאן עלא לחומ ײז
 ,עמושיהתא יבראפ ונןע ןױאז ףראךןעמ נוא ״דפוח רעךךאנ

 ,ןעבעלקכילןרילגא נואילזמ ןיטוגיא ץ?עג יךלאז תײשה דכ ״

 לים ןע?וק םע ןעו.ן טכא; ראןו גאטײרפ
 רעךײןו ןוא חליבט ןײג םיש*ן ׳ •
 ,ןי^אך םורא ןעםעילא טעױ עקרעםעװ אך
 ןעמעליי טעון עקךעדײנט׳'לינעז יאך נוא

 יצ ה?ילח ןעמוק ןעק.לינענ ף ןידײנשבא
 עןיטכךאמטאנא ע?ול,ךא_ ףראד ,תב<£י לולח

 ׳דיבק ןע״ביפ םעך ףױא ןיטראװ טך ױרם
 יד ןירײנסיבאןלאן ערעךנא ך עגײא רונ
 עלעדע^א ןעהען טי!? יך.'ןילאן םורך)לינענ
 טינ לאז ױרם ענולקא נוא .<םײה רעך ןום
 ןיבע?.?א ײנ ',םעך טייה ךך קןועזלאס ןילעך
 סאך לײןו ,עקךעךײנזן׳ ליגענ ךטלאץ׳נ ך

 ןא^ י1זא טעװ יז קױ .חןןךן ריא ךןאך זיא
 אך זא ,זײױע$ רענײיא ןיײז סאך טעװ
 אוצ רונ .לינע? יך יבא ןײלא ךיז'טײנזע
 ןךאפןיראם וצ טיג לולח ןום ןיטיהראם
 ןײז אפוני םאד טעװ .קקליפאקענינײא יך
 םסלא הישע? |יא •עךהע עםױרנא ריא רא?
 רים ןעבאה <89 עטײז ילײהט עטירךי
 תליבטיין־ם ןיק םיעד ןיןעווי ןךירסוענ
 עכלעמ . עלעכייט ןײלק רעך, קךסא חוצמ
 קסיו.ו נוא 'ןיגי;נךאס ןיבאהיליןו םע ױרס
 לאן ,ריא וצ רעהינ םאוו םןניד עלא יד

 רןיןעל חגךאד איז
 עגדלקא



 .דםוח יד ראפ הלכו ןתחל םיעדנמ^םיניד 1ס$
 ר^פהזעמס #ומגמבן> ןופ גכ תסא ,וע־דוחו^רזיאהפוח ף ןפןן (נ
 *םיךופ ןןרע ,ה^ונס געט ו&^ ,וכץזפיז ר\ען הזפמוך ,בא?

 ■.ןפטםאם םיןיןפמ ףךאך,רמ1עב ג״ל ,ןםיןזעךוח ץנאגא
 זיב רופכ םױ ןופ געט יך נוא ,תועובזפ זיב ןוים ח״ר ןופ געט יך ס
 .וננפןעגאמוא ןעטבאפ ןע^ףךאךתוכום ןופ גס ורםא יןיואתזכום
 ף נואןתס רעד לאז ,ןיטפאפ טינףךאך ןעמ עכלעװ געט יך ןיא (י

 .הפוח רעךראפ ןע(ךניךטנוא ןע^פ לי$ טי; הלכ
 ראפהפוח ר§ף ןופגאט םעךןיא יןדןילאזהלכ ךנוא ןתס רעך (״
 הלפת רעך ןיא ןיטען נוא ,(1 ןעןלןאךע^ ע;ילײ-ך טיט ןעטײךן
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 םין) רעלאך ויא <פיױג נוא ןאז?י ׳השאו טםע? ,דנין? עגימכךאן-סטאןא עגול,רא(1
 ײ3 נואידיי דעך םיא ײבי ןעשיןוע 'ה> איד קקנאדינ ןיא םיוןענ י
 ױא טאנ, זא קבײנ םוצ <דד 'רעך ריא רטםניטכיוו רד׳ ׳נאט חסייח,ןום טײקניזןכיןו
 רא? ענניי יד ןעון רעש ךא; .םודעםוא רעד ',ץי;ערנ רעך זיא אך ״ ז^ןיײועל ןיא ניאזן

 יד ןוא רעסינז ףאל^ יןיא ןײדא ןמײנ וצ ',ןיבעליןישךעדניק. ןום נןאג רעגירא
 רעד רעבא '.זױח וצ ךיז ןפײנ.רעריוןךעטנוא אזלא ,ןיטינעט ןעםאקלאןא קם ןיבעלא
 ןײלא טי/ טזאל רערהים־יעטנוא ירעשלםיוך נאק םעך ןעננײכ?ךא? וצ ןעהעז. ד יץיאד
 דד זאזנואטניךען? י5 ,רםול? .ח\>ע ןןוחיד ךף קםילשךאם ןוא ןעקגאךי; עגילײזו יןיזי
 שיא ןום טבײלב .הן״םש םעך ןאי שאו שא ןיא םאזנײיא ןירנוטז? עןיגײוי ףיוא תות^
 סעײס נוא רעײם ,שאו שא רונ חםיאו םנאלעבילאךענעגםעך ןיבאם ,רעםױןריא
 ײב םאון יעביל יד׳ רעײש רעכילךיטאנ רעך ןיסינ םיוא נואדיןיגױ ןים םייקמזניױ ןום
 םעד טיס ךף ןעם ףךאד ןױקנעם עגנױ יך .ןתוחק ןיטםכעה םעךראםץןאהענײך ריא
 םע ןעוט ״ םייח ילעב עלא יוו ןײנאכ טינ ד;אה ןײז ןיא םאװ• לעםיה ןום יעטא^ םעך
 קםױוי ףךאך ןעם ',ןיגעוו ח;את ןום רונ לאז רב ,קילנ רפך ניוא ןי$על רעך זיא
 ןיבענינ םאך טאך טאן רעגילידד רעך זןו ןיקךאט#נוא דןך עגיךאםױחיזלסיםריא
 ,עןליטאםא ןפיוב וצ ףיואילעיצ םוצי רונ אוצ הטים ריא ןיבעג ינוא ץךאה ריא
 טײקלידײא םױר;טיס ץד םאך ףראך אןלא ״ױר$ עוקיךיא א קם ןעט?ילם יד קלקךנן
 ןיסאזוצ ןיט^ר? םעךםךאן ןוא .תיוע־נצ ןוא דןוטזקא ןעננײ־^ךא? וציישױא זיא םע נוא
 ״טנײ^ךע טאח עךחע ריא ןעוו ,ןעקוק ןום םינןנע י עגיטײנ. ױ קגךעל יצ ךךוד
 ■״דןיק חרשן עביילזןנירא ןײאיזיאףיזא פגנייא ןעטיױוצ נהזנ זיא יםאוו תועיגצ
 ןיא ריא ןום ןיךײ# ךײלן ךד. רע. ףךאך םעך ף טהאס ינױוןו קניטנײס םאוו .ראל
 םוראנעטײלך ןיא ןוא .טעג רעךנא ןײא תאי םע. ימ .םעך. ןיא יטיךזן) ןעט?ר.5.
 געט עגײל.ןעביז ןילײגז ןיהייהנא ר ףךאל ׳עלעגידנ ןײלק. קר# ןיא ןעבירט׳אב
 ױ ןים רעײם'רעך ״ חוצמ תליכט ןײנ.ןיא 3• עטײ1 ׳ לײט עטיךך םסלא יהשעםי
 ןיגיוא ױ ןיךנעלבראם טינ םיא לאן עגיל רעטםרמ.רעך .<4סעטײ1ילײט עטײױצ נוא
 זאןפטיוו ןיםראך יף ,טינ טעז רעגײק וא ױ טנאל?ינ' טאה םאון רעךודיע רעטנוא
 יףטעןל םאו1 רעךחיש־־עטנוא רעסױינ רעך ןתח ריא וצ *ה־ח) חלפ ענײש 'עטציםךאם
 נוא ״ ײג רך זיאי ״ןיבעל ןיצנאנ םעךי ןיךים רעטנ־יא רעטס;עח רך.ר? זייא (ןושאךח םדאי
 ,ןעםעןן) ר?יף ךך ןעמ ףךאך םיא ראס שיא^ .ךי1א'־שךנ׳ק עןיא ײ3 רעךחי?



 הנק ה£וח יד ראם׳הלכו ןתחל םיגרנמו םיניד , •/
 ןעמ מא;'םןוע לש ונובר.ןײג חךילה נואהליהןן־הךשפ ,ךומש קם
 םולע דןאנ ,אטןל לע מא ונםש$< ןום ױדױ םעך ןגא;וצגהונ ךיז זיא

 ימא ,רופכםױ בךס גקונ דןיז זייןז ןעק יײ יויא .הך&ע הנומע ןופבך-
 רעך/טעוו (תינעת) חונאת םפך גיםכיר ןיטיה כא טעע ריא זא

 ייי -ײ:;:♦תוגןס* ען״ורן ח?ע3,וײא רעטא$ רעז^מיה -• י

 ׳;׳/ ־ ; ♦ (טרא ועעלײה ןיםױא ץגאן וצ) הל5 א לאפ הנחויו י
 םיבוטםישעמ ילןכ מא םןרידצ מא םינואג יך ןום תומש;ענייך ףיא
 ןיטעב רימ טפלעך /א טר.א ןעגילײה םעך ףי1א אך ןעהת םאװ
 רעךנוא רעבעשאיב רעך ,לעןגי״ד ןופ רעזפאפ רעזמא ײב םימסל
 םישעממא הךות דעײא תמזך זא ,טלעװ עםיורגייך ןוםרעזײםיש
 יךיזיןועז ךיא םאװ - גנומהע;רעמנוא זײטיזעןךילגאב'רע.לאז םיבוט
 עליעםיש־טײצ יך ןקא ׳0״״ יעיורעטיילנעב ןעןיל ןיימ טימ ןיגךאמ טנייה
 ןײמ יזא לןיבעל ןוםם:ןעשיטריזגש ןיםיח;םעך.םיא טימ1 ןיתיך
 ׳,ץאמ ןיימ אוצ יורם פײרט יא ןייז לא; ךיא ,יגיהת ן־׳י;לאז עלעםיש

 אוצ רעטומא ךיוא'ט'ײ¥ רעך טין? מא ,בוטש ןײמ וצךיטךיװא
 .ירהם חורא)עלע^נױןןימוגא ןעןעג לאז רעןעשיאב רעך,רעךני(ך

 יןגעוו עטוג עךא־ע איך ןיא גיהוד ןײ;לא;עלע$יש רעזןוא זא (חשו־דקו
 תוקךצ־יוצ ןיםא ןייךלאז בוטש ןײם ,טןןאלרעם ת״ישה איװ ןיבעל

 •טא/',ה$כח וצ מא םזמש תא־ת וצ ,הךות וצ )םיךםח תולימג מא
 רעזןוא ןיטייס םיוא לאז רע נוא ,יןעײר^ ז;וא טימ ךך ןילאז טײל נוא
 ,(ןישגעס ןי*יוא חלילח קפיק סאװ קסײ* *וײנ ח•)ןיטןיך םיךוטש ןיופ עלעפיש
 רמולכ./הלילך לען;יא ןעטמיךא ףיוא ןיגארטראפ טינריא ןלאזיין
 ׳בוט^'רעז^א.,געװ'עםםיװא ןיא ןעזךנאלב קעווא טי; ןילאז רימ
 __ ,-לאז-־: י ־'-<״־• ״־־ • —--

 ןוסןיאי :ן}א; ןייא ין לא;וסךזן ק;ילײק ןיזידא ןירג׳מלע טא.ל םאון יך <■
 ־; ן . ׳ל ־_ ■ .<יך ק׳סײים״ינ וייעעלו עיפײט ע;ײס

 ...״ -■•־ ־• ■י םנלא חיו*ם
 טא^ יעו חןס ע?י1ר;א •ךישאן טאה ,עגיל טיאױ ןעגילײה ןײן ןיקתירמ רע ףראל ךי*א
 ריא קוו נוא'-,<י1־# ןײז טעדךאןךמ רעזן;וא) ןיכאךןעראן דיא סאוך רע םאװ
 ־קהיח;םעך דובן ןיגענ טעוו יןאלךעךװק חו^ס, תךן ריא מיןנ ןיבעל ?* יחטוח יעך

 דןײא רעטעיך .,רערהיסרעטניא נוא ןתוחןנ סאיזן ,חעם ןיא תיעינ* טדןו ׳לארשיי
 דיןזןן ןייטנעמרן נוא ן^ננחיך? ןיקנײ^אג תד? חלילח טינ ,(ח^ויריע ןי;אה" רי?
 ;״מי ׳ ןיע׳? (י^אי יז׳ײ# 1י?אה תחנ טעו; עךןײט ןײ1 ביל וצ םאוו *ש1ר#ח* ןלםה.



 . . . חלכ א ראם ,דנחת • ־ *1$
 ,יעליפש קמדאךןופ .םיצל ןום ענײךבאם ןײק.ץױםינהיןילןד לאן
 גיוא ןײןריןיפראוו טךהלילןק לאז רע^יילגע^ נואר^ה רעביל קימ
 יןיא נוא ײרט ןײ] רים לאז רןן רונ ,('געלע$>יש רעךנא ןײ£ ףי1א
 רימ םיגוט םישעמו הךות רפײא ןופ תוכז רעךלאז יןיוא ,שיא
 ןענוואך וצ ץךאהי ענײךא ןיבע^רימ לאז אךוג רעך ז* ,ןייטופ ײב
 לאזיךיא ,ןירעךט טימ נוא ה^כיםיורג םימ (הפיח יעי יאפ)החנמ םעך
 נוא״ טײהקגנאתא? ןום ןיךעלע^ ענײןע ףיוא ודןינלע הןזושתא ןאט

 טא;רע^יל'וד נויא ,געוו ןיז^וג ןיא ןײגוצאבהל ףיוא קםילשאב ךיז
 סאװ דץז עלא ענײמ ףיוא ןײן לזךומ רימיטסלאן תונ^חר ןײך טימ
 ןײמ םיבוט םישעמו תונןמ ןאזןוא ןיפלעה רימ טםלאז נוא ,רעה זיב
 ױ זא ,טראןעגילײה םעךףיוא ט£ע;ריפש.ךיאױן!ןיבעל ןיצנאיג

 תוצמ ליפ׳טלימאז ראפ ןי?אה ײז ״עגולןי ייוו טבעלינ ןי?אך םאון
 עךסײזוצלהא*וונואײן.וצ להאױ זיא ,ןבעלרעיךראפ םיבוט םישעמו
 נוא.קמפלא ר© גנושטנעב א וצ ןעביל5יג זיא ןעמאן רעײז ,רעד>,ר
 רעטאפ םעד״ףיוא ,טלעװ עײנאףיוא םיורא טצע;ןעײ* רימ איך װא
 ,דובכב ה?נךפ רעזנוא ןעקיש וצ ז;וא רפ .לא) ,טםעקםלעמיה ןופ
 ,רימ ןו״ם ןיךײש ןיםךאד טיג הלילח ךיז,לאז (ןאי> י״י)רבח רןיל ןײמ
 םיוא רימ טיה ,רעטאם רעגימךאבר? ח נוא ,הקןךפ קכוז ןיךאם
 ,דײרפ טימ נוא דיךם טימ ןײ[ לאז טײצץאך רעזנוא ,עךד ץע ןום
 ךיז ןעשיווצ ןי?על ןילאז רימ ,ןעביוה רעד ןיךעך לאז לזמ רעזנוא

 .ןמא , ןיבױט רא^א איוו -
 ,ה$וח רעך ןופ גאט םעך ץא הלכ ןתח ריפ ןענװאך החנמ

 יךשא ול הככש םעה יךשא :הלמ ךוללהן דוע ךחיב;?שװ ייך^א
 הכרבאו״ךי^הייהולא ךמבורא דוךל הלזלת :װהלןז ײעז םץה ״!־
 :דעיו״ םלועל ךמש יהללהאו יךכרבא םוי לכב :דעו םלועל ךמש.
 ךיי^מ חבשי.רודל דוד :ד^ןך?\)לו^>אמילל^ ײ לויג
 װזשו״׳ידךישא ךית'אל?נ יךבךו ךךוה רובב רדך :ודיװ.ךיתורובגו

 ךתקדצו ועיב\ ךבוט י בר רכז. :התשםא ךתלד;ו ורמאי ךי^ואךונ
 לעי וימסרו לכל ײלוט. :דןקןןןי'לךגו םיפא ךךא ײ םוחךןןונה :ונ?ך;
 ךתמלמי דוב? :ה?טךבל ךךיפהנ ךישעמ ל? ײ ךחיי זיישעפ לכ

 ורטאי י י י ' ———
 ןצךאה ;םיוא ־סןז ,טוה עטייךנעלםי'** א זײ* <י1רם ה׳תםא.ידי םיוא דיא טצים רעונ
 .טולבדט^ק־ץיםךין גןורי? ןע?ילךע>7 עדין* לײונ ,טונ טי;רןיין ריןו זיא



 ונק • לדלבו ןחחל החנמ
 דזמ דובהו ױךורמ; םדאה ינבל עיךוהל :ךתךוב^ תמ*י
 :רוד; רזדלןב דןתלשממו םיולניוע לב תוכלס זןאטלמ :יותוכלמ
 נז$מ ח5#י יןיויא לצ יניקמיםוםכה לקל ףךוזן םילםיוגד ל;ל י יןמום
 :ןוצך יה ללל עיבועטו דןך; תא ססום :ותעק םליכ^ תא םהל ןתונ

 לכל ױאךוק ל?ל ײ בוךך :ױועעמ ל?ב דיםחל ױ?ךך ללב ײ קילצ
 :םךישױן עמצל םתןױ# תז$ו.הועעי ױאךג ןוצך : (1 תו^אב והאךקי.רזעא
 ר^רנײתלסס :רדכזעי.םיעשרה לכ תאו(2 ױקה&לין תא ײ רמװע
 הנרעג? ה;יןר?? וגחנאו. :דעו יםלועל וזעך,ך םןעיר^ לן יןרקױיפ

 ׳**־•* * :הױללה םלוע דןןו.
 ׳' :ףתלךת דינגיםי חךךך יתפ£ ײ :וגיסלאל לךוג ובה ארןןאײ ם# יב

 קסיל יהל.א םהךבא ייהל^ וניסוגא ימלאו יוניןדלא ײ התא ךורב
 םיךםס לםוג ןױךע לא אךונלו רובגה.לזדןק לאה בקע;יהלאו 2 1 * י
 ןפמל יםךינל י.מל לאוג איבךו תובא יךןכח ך?ות לכההנוקן םילוט
 :םהךכא ןגמ ײ ה;ךא_ ךת? :ןגןןו עיזןזוטו רזויע יןלק .ה;,ךא;ומזע

 0 • ד :עי^והל בך התא םיתןנ העם י^דא םלועל רובג הסאי '
 :םוענ־ר דירומו מורך ביז^מ י״י״יײ םיא

 םילםונ יןםוס םיבר םימוךרב םיתן? ה.י.המ דםך; םי.יס לכלכמ
 'י9 .רםןינעיל ותןוםאם^וםיךוסא ריתמיו םילוח אינורו ■ ״ * ־־

 ;העוזע? סימצמו היןדמי תימיו? ךלמ יןל המוד יו?ו תורובג ,לע;דןומב
 * ׳ :'םיתמה ,ךלוימ ײ התא ךורןי :םיתמ תויססל התאיןמאנו

 תןזא דײ? ג הלק דןוללסי םױ לכ; םיזעודקו זעודקזןמ^ובזודק התא
 ד ־. ־ :זעודקהלאה ײ 1 ־

 הױב הךך דןחאמ ונןך .הניינ שונאל דמלמותעד םךאל ןנוח יךתא
 ״-׳ ..־ ״׳• .־. י .-רחןןדה ןגוחיײ ה$איןתק:(3לכזע,ךן • י ־

 ח ש ע ם —״

 אי.יב רעך זא ,ךאלועדןיק טקנײדיג (1
 סאוו םעך וצ ט^יוךא; זייא י״ ■
 םאװ םעך זצ רונ רעיא ,םיא וצ טםת
 ׳ד ׳ץךאח ח׳זוקזי ןײא טיו? םיא טםור
 ־ ..טער ליום יד םאוו זיועה ןיוןןיוא
 ץד מ יןאלועךניק ריןא יןין טמענ (2
 .יז טעךו רעבאהביי סעטאן ןיס : י׳
 ,ןילנאש?9יא עיא קם קטיהםיוא ־ץיא
 רםוטיו רעטךעוו עמלײה ד ןײא טונ נר׳דזזו
 ע?יז סיוא טיה טאנ (ויןה א לק תא ־ה

 ס # ל א
 טיהינ םיוא טאה רן> דו ,רעבאה?יל
 םיקידצ יי |יא םיעודקה תובא ערעדןוא
 קוו יםיע^ד רעב?'״רוד רעךעי ןוס
 לן״ףזם רע?א ,ןיצןאט ײז טואל ר? יךיוא
 • תווקר ןיןעױנו נואיםיא ךד ד ןיצילן ףים
 ע;ךאן?קיה ע^דיא עסיורג יד יוו .דקל

 ״.: ־׳ ■־; ל. . .טנ־ףעלי; זןוא טאה

 טאנ רעטונ :ןיטבאךט קס ףיאך אך (3
 ןדיס וצ דנאטטךא־ס ןןוא ־בין

 ןיגעליא
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 הבוזעתל ונךיזןלה? זןתןובקל טגלס ונבךרן דןהלותל וני?ן< ןנכיעה

 4 הבושהב הץ1רה ײ ה$א ךור? :דןינ§ל הןגלש
 םלוםו לזןומ ין .ונעשם יכ וננןלס ונל לםס ונאןך יכ ונייא ונל חלס

 :סולהל הבדמ ןונס ײ התא ךורב :התא ־:
 קזח לאונ י? ךמזע ןעמל הךםמ יונלאגו ונביך הביךן ונינעב אנ האר

 :לאךישי לאיוג ײ התא ךורב :'ה$א .'.5
 האופר חלעהו ,.דות^ז ונתלהת ייכ הע#ונן ונןישוה אםךנוײ ונאפך
 :התא ןמסרו יןמאנ אפור ךלמי לא יכ *.וניתוכמ לכל המלש ״-5

 ׳ * :לאךזעי.ומע ילוזו אםור ע.התא ךור?
 הבוטל התאובס ינימלק תאלתאזח הנש,ד תא וניךלא ײ ונילע דןךב
 ונעבשו הסךאה ינם לע הקךב (ל רססו לט ײםגייו םיג) ן^ו 1 ״ ׳
 :םיינשה ךרײמ ײ.ה$וא ךו־יב :תובוטד םינשכ ונתנש ךרבו הבוטמ
 דחן מצבקו ונחוילן ץבקל םנ אשו ונתורחל לודג רןושב ע.ךת
 :לאךשןומע יסד; ץבק_מײ התא ךוריב :ץראהיתוםנכ עבראמ_
 הודנאו ןוג;ונממ רםהו הלחתבב וניצעודהנושאךבב וניטפוש הבישה
 :טפשמב ונק״ךצן םימחרבו דקךב ךדבל ײ ה#א ינילע ךולמו י ׳י

 : (4 טפ^מו הקךצ בודוא ךלמ ײ ידךןא ךתך
 ךיבלאלכו דךאתעתכ העשךה לןו הוקת יהת לא םינישלמלו
 רנמתורבשתו רקעתיהךבמ םידזסן ותימל הךהמ *׳* :
 :םיךז.עינקמו םיבןא 'רבוש/ײ התןא ךורן :ונימיב הךהמב עינקתל

 תטילפ לעו לארשי.תיב ךמע ינקז לעו םיךיםסחלעו םיקיךצה לע
 ןתל וניןולא'ײ ךימיםר א^ ומךי ונילען קךצם יךג לעיו טךירםום
 םלויעל םהמעי ונקלך םישן /תמאב ךמ^ב םיסטובה לכל בוט רכש
 :םיקיךצל חטךמו ןעך:מ ײ התא ךתן י:ונזדטן ךב יעישובג אל[

 סרבר רשאכ הכותב ןובשתן בושת םיםחרב ךךיע םילשתילו
 ךךבע דוך אמכו םלוע ןלנ? ונימןן בוךךב היתויא זוןבוי .*.'.״ * י

 :םללשורל ה;.וב ײ תתא ךורן :יןיכס הקותל הךךךנ ד ■ ■ • י י

 • •ל* מי>פ : .־'- • '.׳■•.. :•-־••'ל
 ןילאז ריז? ,טלעיג רעד יןד* ןי^פרזן םױר* מא מי) רא* קי# קיז לוין םנן ;ק?עלא
 י*ים ךילזןנױ? ייאךוה רעזניא ןעקךרא* ־ ־• ♦קטייל רא* ־ •־ ■'■
 קלעיג גיא 'ןעגע,ך קלאז רים מא טפזע? רעמדעכ :קשכארס ןעע ףראל אך (4

 ; •תןזען לי* ק^ען רנקמאיױג יג* י^ייה ירען*^ - ׳.
 ויי •ז ׳• • -.
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 יב ,דןתפװעיב םתןר ונךיויסלטצס הךךטדןדבעדזןחטנ{ ןףא
 :הפוזפל ץיןה סימצמ ײ ה^א יןײב : (5 םוימ לב ונױןל דןספושיל י'
 'ת^ז1צךמויםימחךי}לב4לו.ונילפ םןךךו.םוח וניזךלא ײיונלוק עמ$
 דןינםלמו ׳.התא םי;ונחתו יתולפת פמוזפ לא יכ .ונסלםת * י
 .עע..' . . י' ':ונהישתלאםןניךונ^מ '

 '״- ־ י - :ינ.נ?אד ק9 טנאזןימסאפ ייג ןעו; •
 ונוןש־ו לא ןפתו לא .ונחנאי הלודן הךן? י? ונתיגעת ם1צ ם1י? ונגפײ ונ^ע
 יגנתעושי בוךהאנ היה.׳ונאנח״רמ םלעסת לאו .ונ?מוןךםרת?ה לאן י"
 וארןריםרטהדרן רמאנש רבד? .וננע זןמא ארקנ םרט .ונןנהנל וןךסח'א;יהי
 .הר^* תעב ה;ועהײ התא יי> .עםשיא י;אנ םיךבךמ םה דוע .ה;עא ינע]

 : ..• •׳ :׳ךךוצו הךצ ת+זי ליב ליצמו יהךופ -
 ײ התא דןורב :םימחיךב לאךזפי/דןמע תלפת פמוזע התא יכ

 • .... •*•;./*. ; • ־•'••• ־ ':הלפתעמוש ׳
 ריבךל הךובפה תא בזעהוםתלםתבולארשןדןמפב וניהלא ײ ידצר
 יהתו .ןוצךב לינקת הבהאב םתלפתו .לאךזען ישאו דןסיג . *' *

 ' י :ד]'מע.לאךזעי.תדגבערימ^ןוצךל
 ״" •'' ׳■ , :שאך ןעם שנאז שדזחי שיאר םוא י
 רךױ דק.פױ עסשױהיןרױ האךיןי עױך אבױ הלענ .וניתויא ךדלאו וניהלא
 זןךבע ־װךןך חיזנימ ןיוירןןן .וניתובא ןור;זך .ונג1דק?ז'ונ;1ר;ז י '׳־
 הטיל9ל דןינפל לאר^י תיב זן?ע לכ ןיורכױ .דןזניךק^. ריע םילשזרי ןורןןן
 ײ ונךכז :הוך זעךוה זניאר םױך סולשלו םיןחל םימחרלו דקחלו ןחל הב*ט,;
 העיטײירבךביו .םיװל 1ב ונעישוהו. . הבךבל1ב ונךקןו !הי1טל 1ב'וניחלא
 ךלמ לא.י3 .• וגיגיע״ףילא.י? זנעיזקוהן יו׳גילע םסרן ,.ונגהןיםזח םי?סךן

 ־ ״ /•״•;: : :״ י :התא םוהרו.ןונח י
 רךחמה'ײ ה^ יןת} :םימחר? ןױ*ל זןנןװעב וניניפ ,רניזחתו

 /״'״;■/־'י ־'• ־ י ןןױצלותניבזפ ײײי*
 דפךםלועל וניחובן* \ללאו מיהלא ײ אוה התאצ;דןל ונחנא םירומ
 רפםנו דןל הךונ רתיו רודל אוה הןהא וננןשי,ןגמ ונץקן רוצ
 לפו יןל תודןרפס וניסימשנ לעו דןךךב םירוםמה ונייןך לפ דןסלהת

 00 לא חשע ם
 ןענעק,ןילאן עלא ,קלאש ןײס נוא ןױעטל? שאוו םאנ :ןימכארק קם ף־אך אך (*
 ןירים ראן ע^ט יך ןײןןי יוו < הא קןאן נאזן עלא רימןיפאה ףליזל יןײליוצ * ״
 זווקךצ ןואםיברפ םי&קןע־עײו״ףיואךיל טײצקאך ןײה וצ ם;ײה שפדהיעכי# נוא
 זיא ןיי^נעס עלא אוצ שפאתךנײרס נוא קןןוניקןו ןײן וצ קיםלעה רים טכלאז וד

 . .ןדעהוצקמע־ןון? ^ײ9 דמן ןי?א*ןעפ־ל#ן ןי*־'*גףן
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 ךרבו ברפתן?ל3}ש דןיתובוטו דןיתואלפנ לען ונמנן םױלכבש דןי^?
 דןיךםחן ומה^ל י? םןממהן דןימהר ולכ *6 י? בוטה .יםץךהצו

 :רןלמױ;? םלועמ
 :םיםןה ל? ןע? טנ:אז חןנך םוא .

 תומחלז?ה לעו תועושתת לען תורובגה לעו ןקרפה לעןםיםנה לע
 .,הןה ןמןב םהה םימ;ב וניתוב^ל תישפש ■ ״

 זןמע ילצ ןװ/יוכלס הךמע#י> ױנןו יאגוממיך לוד;ןךב ןתױיןב והיתתפ
 םימך וןיןיהדכ התאו .דןנוצך יקחמ םרי;ע,כלו זןךךוח םחי?שסל ל^ך&י

 םתמןרן ת^'ך״?ק4 ם;יך תא ת;ד ם;יך תא ת?כ םתךץ תע? ם.ךל תדמננ
 םיעשךו םיךוהזן דיך םיאמקו םימעק דיך םיךרנ םישלס ין? םיךוב? ךורהמ
 זןמךלכ שודק;.לוךן ם־גי תיישע ףלז י.ףתךוח יקוןזע דיכ םידזן םיקיךצ דיכ
 דןינך ואן ףכירחאן .זןזה םוימכןקרפו הלודג. הע^שתיתי^ילאךזןײ זןמעלו
 תורצסב תול;וקילךהו דןטידקז? יתאי ורהזןן ידןלקיה תא זנןנו דןתיב ריקךיל

 יןלודנה דןז?של ללהלו תודוהל ולא הןנס ימי תנומש ועבקן דן^ךק
 ג דעו׳םלוע? די£ית ונקלמ דןמש םמורתױ יןרבתל םלי)'לען

 ונתרזען ונקעושי.לאה תמאב דןמשתא וללהיוהלה דןיודױ םילחה לכו
 ז' " ג תודוהל האנ זןלו דןמש בוטהי ײ התא ךתב :הלם י

 ןורא ךלמ אוה התיא יב םלועל יםישת דןמע לאךשל לע בך םולע
 תע לבב לאךשי דןמע תא יןךבל דןיניעב יבוטו םולשה לךל
 ג (6 םול^במ^ךשל וטע תא דןרבמה ײ התא ךורךי גדןמולשב חעש לכבו

 ' 5 ילאוגי יךוצ ײ ףךם? יבל ן1יתן י$ יךזךא ןוצךל יױהי
 ןיאדק* .ונתןחןךזן םלעתת לאו. .וינתלןת דןךפל אבתי וניךובא יןדלאו סיז1לא
 וגךרוגא יךלאן וניסלא ײ ףי;פ? רן?ולףךק ישק.ז םיןפייזע זנא ״

 :ונאןנח ונדרוב^ו ונהנ>?'לקא .ונאזפח אלן ונסגא םיקיךצ
 ונלוג .(ײרםניא) י׳לא• ןיײיג ןענײז ירים ונךגי) ,םגידלוש׳יראם ץבאה רים
 ןינאה םעםנעלש ןינאה רים יםוד ונךבד (* ]יפײל נוא םאנ םגיוראנ ץבאח דים ; ~ ׳

 םערינ
 ניא (טעשוב ןעכילזנא? ןום טפאח׳םו טאג ןוס ןעק ט?י1ר ח?רבא ןא טו?ע.'מ ןעװ <*
 דא3ק.נאדנ:ואךרודלייו1 ״ץזןינעם איד.ךיוא טךיוראג ןעם.נוא קנאדיןייק.טינ םיאטינ ק
 '.רערעײט שעלזי טרעו} .תורין יך נוא חאובת יך ףיוא חכןק ץיקיטינ. ,ארוב םעכ טינ,ןײז
 .(3* עטײ1 לײהטעטםך? סםלאה^עם׳ ליסעיןיזן׳בןענ ןוס ענעצק ע;ילןץך;ואװ'יך טזעל

 םםלאהועעם
 ,חתםזץ ץך? ץא ננודעטז? ץיק.נוא ןזןיץ רימ שןע? זץטכארט ןע? ףןאך אך ׳ןן
 ויאקעוואלא^ןיבעלירעצנאגץיס ךיוא נוא /דײרפ טים רעטאם ךעביל ץיוא * -

 י ׳ י .קדירם ןוא טײקניהור ־ ץיק ןיט׳י? ןײיא טין חלילח ץך לאן
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 יים ונך1 ♦ מםכעל״ גיא םמירק רא* ןיבאה רימ ונעשרהו ♦ ציןעזן ♦םערױ

 ךר^ ובלםט ♦ןאםינ ןיםאהם־דלאװג ןיגאח רימ ונ^מח ♦ןעײיג גיםכערםרעדינ ןענײז

 # קהםאדיג םכעלש ןיבאח יים ע״ר ונצעי ♦ םגעגץל םרעםבאלונעג ןעםאז רג ץבאה יים

 ץבאהרים ונךל^ ♦ םבױרבעג תונצל ןיבאה רים ונצל ♦ םדעריג ןעגיל ץבאה רימ ^15

 םכײוזיגבא ץבא״ד רים ונךךם ♦ םגיראצרע םאג ןיבאה רים ונצאנ ♦םישעםעזײב ןאםיג

 1א* ץבאה רימ ונעז^פ ♦ ןיגעײ עםורק ןיא קגנאגיג ןעגײז רים ^נףע .(געװ ץםוג ןום)

 םינשקע קוױג קנײז רים ףך1ע ונישק ♦ םגידײלאב ץבאה רים ונךרצ ♦ ץכארב

 םעםכעלש ץבאה רים ןנןןז^ך ♦ (םנירעליג םעםוג זנוא ץבאה םאװ איד םגלאםינ םיג)

 ונדהןן• ♦ סקעלפעב ךיז ץגאה רים ונבעת ♦ ןיבראדרעם ןיבאה רימ מתחש ♦ ןאםינ
 דןץר^צםמ ונרם ♦ םריםרעם ערעדנא ךיוא נוא 1נעת^£) ♦ קראװיג םריםרעפ ןנײז רים
 *לז; עצנהינ עםוג גוא תוצמ ענײד ןוו םכײוײג ץבאה רים םי£1טק ךך^פשןןבמו

 קיד? התאן ♦ ובבארביג ץצוג ענײק זנוא םאה גנורהים רעםכעלש רעד נוא ^נל ףוש
 <שביא ן^איםיג םאה סאװ תורצ עלא ןיא םבערינ וד םזיב םורד ונילע אבה לכ לע

 גיא ,בעיו עגיםביר א םכאםיג מםאה וד ןעד ונעזערה ונחנאו תישע ת^א י3 ,ונוא
 . / # עםכעלשא ןיא ןיכארקרעם קנײו רימ

 אלה ׳םיהחז? ןכוע זןינםל רםםנ ה^ו ,םורמ בשױ דןינפל רמאנ ידמ
 י ■■׳■י'•■'־ <..*■׳^ :סדוי התא תולגנהו תורתפגך לב

 יר־ן£ו לב שםוה התא .יח לכ יךתם תומולעתו .םלוע יח עלױ/דתא
 רתםנ ןי#ן .;ןממ םלנןנ רבךיןיא .בל;תױלכיןםונבו",ןמכ ־ • י,־
 ,וניתובא יןדלאו וניןולא ײ זןינםלמ ןוצך יהי ןכבו :זןיניע דגנמ
 לחמתן וניתונוע לכ לע״ונל חלפתו .וניזראטח לכ לע ונל רפכתש

 "... *. . :וניעשפל^ לע ונ{ק
 :תומ,תךיעו^ ףינפל ונאטחמי אטח לינח , :ןוצךןו סנואב ףינ?ל ונאטח^ אטח לע

 :בלר ץוםאב ףינפל ונאטח# אטוד לעו
 :תעך לנב ףינפל ונאטורש אטח לע

 :םלורפש דטבל ףיגפל ונאטורש אטח לנף
 :רתסבו ױל^ב ףינפלי ונאטור^ אטחלע
 :תױרע דלגב ףינפל ונאםחש אטס לעו
 :הפ רובדב ףינפל ונאטיזד# אטח לע

 :ו־מךטבו תעדב ףינפל ונאטור^ אטח לעו'
 :בלח ־װהךןךנן ףינפל ונאטח^ אטח לע
 :עי תאנוהב ףינפל ונאטורע אטח לעו

 :הפ דדוב ףינפל ונאטחש אטסלע

 :הנגשבו ןודז? ףינפל וגאטחפי אטח לע
 םיךוהי לוזלז? ףינפל יונאטחש אטח לעו

 :םיךוםו
 י :די קזוחב ףינפ^ ונאטחטי אטח לנן

 זם?*ה 5מךיב ףינפל ונאטו# אטוך לעו
 :הן תושפטצ ףינפין ונאןנחץי אטח לע

 מיןך^תא^טףףינפלונאםחשאםס לעו
 - :נחהדצי.ל ףינפל ונאטחש אטס לע
 אל}ו םיעךויף ףינפל ונאן?חש אטח לעו

 ■ "י - :םיעךוי
— ^ 
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 'י.ונל ר?כ ,ונל לוד?י ,ונלי חלק ,תותילה הול$ םלכ לען

 גתיכךטבו ףשנף ךינפל ונאטחצי אטח לע :דהע תפ?ב ףינפל טאטחע אטח לנן
 :ןורנ תיטנ? ףינפל ונאקחש אטה לעו :ב;?נו עחכב;ףינפל וגאטחע אטה לעי
 :ןױן רוק^? ךינפל יגאזןחע אטח לע :עךד קשלב ףינפל ונאןןחש אטה ל?

 :טיהיתפע הי£ב ףינפל טאטחטי אטח לעו • :ןוצלב ףינםל טאטחש אטה לעו
 :תומך םיגיעב ףינפל ונאטחע אטה לע :ןןיבבי אשכנ ףינפל ונאטחע אטמ לע
 :חעמ תוזעב ףינפל ונאטחע אטה לעו :התעמבו לכאמב ףינפל טאטחע אףח לעי

 - •.ונל רפכ ,ונל לסק ,וגל חל? ,תוחיל? ייולא םלכ לען
 םילנך תצירב ףינןבלונאטחש אטח לע .:לוע תק.יךפב ףינפל ונאטחע אטה לנן

 גערהל :תולילפב ףיגפל ונאטה^ אטח לעו
 :תוליבך? ףינפל ונאטחטי אטח לעו :עך זןילץב ףינ״ל ונאןיחטי אטח לע

 :אוש תעובישב ףינפל ונאטחטי אטה לגן :ןיע תחצב ףיגןפל ונאטחש אטזו לעו
 :םנח תאנעב ףינפל וגאטחע אטה לעו :שארתולקי! ףינפל ונאטזו^ אטח לןן

 :ימ תמושת? ףינפל ונאטחטיאטה לע תויעקב ףינםין ונאןנחש אטחי לעו
 :נ?ל ןוהטתב ףיבןנר ונאטח^י אטס לעי *:ףךוע
 . . .ונלירפכ י.ונלילסם יינל חלה .תוחילה הולן* םלכ ל?ן .
 תוקלה םהילע םיבןה ונאש םיאטח לעו :הלוע םהילע םיבדן ונאש םיאטח לעו

 :םיעבךא :־אטח םהילע םיגי,ה ונאטי םיאטח לעו
 התימ םיךילןן םיבדן ונאצי םיאטח לען ןבךק םהילע םיבןןכ ונאש םיאטןו לעו

 :םימי יריב . . • זדךױו הלוע י,
 תרק םהילןן. םיבןה ונאז? םיאטח לעו םשא, םהילנן םיב.װ וגאש םיאטחלעו

 :יךירעו :ױלתן יארו • ־'
 עבךא םהילע םיניח ונאזןי םיאקך לעו תכמ םהילע םיב,יס ם א^ח לעו

 .:ןיל תי? תצויק ' ״׳ ■ ו י :תודךמ ';

 ןי3 הזעעת אל תוצמ לען ת\ע? תוצמ לפ ,קנןךן ,גךך ,הןך&ז ,,דלימס
 ונל םיולגח תא ,הזעע םוק מיני ןיאש קהו ,הםיע םוק ה$ זעךזל *.. 1
 ףל וניךוהן ,ףינפל םונרעא ר^? - ינ? םױלגך תא .ונ*ן םיולג םניאטז תאו
 רכאנזע רבךבי,םיעודך םיולג םק ףינםל ״ונל םױלגםןיאש תזןו,םהילפ
 לקיתא ת־זשעל ,םליוע דע.ונימלו ונל תולגנהו וניךלא י^ תתתקגך
 ןתושי יטבש׳ןי ןלןןזןו ,לאךשןל 'ןחןלם הןרא יכ :תאזך הךותה לרבך

 :התא אלא סלוםו להומ ףלמ ונ?ןין* ףיךפלכמו ״רודןרוד לכ?'
 אל׳ ולאכ יסרצונשיושכען ,ייאך? י;יא יתרצונ אלש דפ ידלא
 ףינםלינאי4ד\יןרתיכב'ר׳מוחןלןי,יעך?ינארםע .ית־ךצונ ־ ״

 יז'ילמ * ' ׳ *



 טנק ' הליכו ןתחל׳החנמ
 יתובא ימלא).י!דלא ײ דןינפלג? ןוצך יסל .המלכו השוב אלמ ילכ?
 לבא|םי'4רה דןימזבךב קרמ '׳ ־ףינםל יתאטחש המו ,דוע אןנךא אלוצ
 :׳!,נ :(•יםיעךםללח^םיךוםײךילעאל ■>".־׳״ ׳'

 יזעפנ יללןימל) ,המר^רבךמ יתןיזעו ,עךמ ינושל רוצ; ,י,ךץלא
 (נךתרותביבליחתם',הלהת לכל(ברםעכ ישםנו ,םודת י

 ר ש ע ם
 זא ,זיא חלםת יך ןים טלהןיא ףעד (א
 יצ ןיהילנינ יזיא טינעם רעך
 יןאך זיא י רעקרעק. ןיייזנ' יל3 יענעמײלא
 ןטלאהן טאוך ןעזן זא נוא (־ורע ןום ןישאמ׳עב
 ריא ןעמ ףראךי ,ןיבאן עניצומ# ריא ןיא
 ״ךין ןיא ןא 'טי? םײל לײװ ,ןירעײש טונ
 ןירעײמו טינ ז״יא טמלאן וד רימ ןיטעב אזלא
 נוא םירוםי טיט ינײה ,ןיכאז עםךאטי טיק
 קיןן׳אךפ םעך טימ רונ ,הלילח'טײק;ארק
 ריםםאיוו ,םעד יןרוד רםולכ חזקוב ןום
 ןייזאה רי? םאון רץן יך ראם ךין ןעטעטז
 תונטחר ןײך טיס זיא ,ןאזןי;טיזעייזי^
 הוןיובי יך טים ןירפײעןיוא זןיא וטםלאן
 טנעקאג יענעמא ןעװ טםײןד םאך ,חמלכו
 ,םעך טימ י ךין טםעטי י ןוא םוהטךיא ןײן
 לאטא דןאן םאך טעוו רע, זא זײוועבא זיןו
 ,חבװעמ עטבעך יך זיא םאך ןואלןאזן טי;
 ןעטענ |וא טײהנעננאנרעם יך ףיוא ,ךנרח
 ,אבהל ףױא נעװ ןעןןוניןיא ןיין וצריםא ךך
 עטוג עלא וצ ניהײםיןײז לאז עלעז ןייימ (נ
 אין רםולב ,דךע איך איוו ןיכאז1 ־.
 יך םאוו ריעטקאראח ןעזןונ םעך ןי?אה לאן
 רעזןום עײרזןייך זיא דךע.יך ,טאה דרע
 ןעםעלא 'טיםי טוט ד ,ע:ניךעבעל עלא ןום
 עליא י,זײפע ןיזנךאז עלא טינ'אך ,יעךאננ
 על*< ,(ליו;א3 ,םקאלם) גנודײלק ןיטךאז
 ,דלאן .רעזייס ןעיוב יוצ לאנךזנאם ןזןראז
 ךיוא ךיא לאז יוזא' ,גןוריצ ןיבאם וצ רבלין
 אוצ ניטעהטלהאוו נוא ניצךעדו טונ ייןיין
 ןעךיצלאטזזי'טינ ךיא לאז ךיוא ,ןעםעלא
 םיורן ךין ןיטלאךי טאהטלהאט ענײ@ טיז?
 (עקזןאל ץימ יצ ןא טמוקםאון יםענענ ןינעק.
 ןיאי י,טי; טךיצלאטטי'דרןן יך איוו יוזןז
 ןום ןיטערןנ יךיז טזאל י אך לײהןננענען
 רע3יזי איזיטבעל רישאך רעגא ,ןעמעלא
 •ראןנוא ןעםעלא וצ טןןעך אין ,ןעןעלא

 ם פ ל א ;
 .ןויזכנן יןניל ןיבײלב טי;ןילאן אײן טיזז
 ןייאטי; רים לאן עךח רצל. רעך םוא (נ
 עךעײטא רעײן.ניטכיך אל״ןיךײך
 ןײז וצ׳ דרע יך ןוים ךיז וטמנירעל ךאן
 רעבא ג (ןעיריצלאטטו טי; נואי יניצרעה^נונ
 תבזע ״ ,ןענװאד'ךאן ןעמ ףךאך םאוו וצ
 ןיזןינעםוצןײ! טונ רונ ףיךאך׳ט ? ןעטלאה
 דרע יך זנוא שקרעןנאב .יזיא דךע יד איװ
 טזייװע? םעך טים נוא ,ךאן ערעייטא ךאן
 ,קקנאירינ םעך ןום טיקשיךאג'יר ז;וא י!
 אוצ ״ אך טנאה דןיק ןײזן טכארטא3
 נוא טײקניצךעהטונ ןײם זא (ןירעיךעי
 עלא טיזנ י אוט י ךיא םאוד טאהטלאוו
 ךילדנײרם ןי3 ךיא ןעוו רונ זיא <ע;ידעבעל
 עי?טימ ריםףיוא ױא רע. ,לעםייה ן׳טים
 ךףךיא ןיום ןאל טםול עטונ ,יויט ,ןיגעך
 לים אוט נוא קאך םעגיךנ קיס טים םיוא
 קךטךװו נוא רען;ום עטונא 'ןיב ךיא ,םעטונ
 3>בטמיר רים טגנײרברעטאם רעך זא רונ
 ןעוו רעבא וןיזןגיוו עטיונ ןוא ןי?ער ינוא י1טו
 יענעטיעק ןייט ןוא םיאי טימ זןורב ירעון ךיא
 םיואי ךיא ןיב אך ,ןעקורט 'ןוא טםױ זיא
 עלא ט;ערב ראס ןירעוו םןן ,ןיוךטריון
 .הוטילחיןוםםינפא ניךק ךיא נוא ךאלטעילב
 זיא ןעמ .ד;יק ןײם 'ןיםימ וטסלאז ייוזא
 ןעטעלאי וצ ניטעחטלאװ נוא ךײןויץראה יך
 ןיאי םאון םעך וצ'ךילך;ײרם זיא ןעם זא
 ןיא ,ח׳ב טאן ןיא ,ןיזנאמא 'ױאיט ,למיח
 עריא טעז׳ם ,ריא טביליןעם ןוא הךומ רעך
 נוא דקו לום ױא יז םאוו ןינעװ עמהעגיןןא
 זיא ןאך סוקזקה זוא בחוא ױא׳ט ןעװ׳ם־טהב
 יבל חת? .זא ,תוירקה תא בהוא קה

 ץךאה יך ךײװ טבאם״הךומ יך ןעי)ךהךותב
 ףודךת זןיןווצמקוזיא ןאך ,ריא טנישע נוא
 תוצ9 ןײ? איצ םעראװ ןעק טךעמ ,יו?ש;
 4נײ^£ן תוליקןנוא תוקךן םי?וט םי&׳עםו



 הלכו ןתחל החנמ 318
 דםה הךהמ ,העך ילן םי?זעוזס לכן /ימ^ףוד־מ ך־יתוצןןכו
 ״ וןנימל ןעמל ה&ױ? / דןמזע ן?מל ה£ע'.םתבשזךמ לקלןיו /םתצע
 ״זןיךידי ןוצלס.י ןעמל ,זןיתךות ןעמליהזןיפ 1 זןתש־ךק יןפמל ה'ש?
 י ,דןינםל יבל ןויגהך ,יפ יךמא ןוצךל ױהי .♦ יננפו ךנימי.הפיזןיוה
 ליעו װילע םוילזע השעי. אדו ,עמתמ?.' םולש הישיע :ילאוגן* ירוצ

 'י ־:ןמא ײמאן לאלשי לכ
 ןחו וניש;ב הךהמב שדקמה תיב הנבי# וניתובא יוךלאו וניהלא ײ ףינפלמ ןוצך יהי
 הבךעו 7הוינימךק_ םינטיכו םלש יטי? האךיב ףךןען ם#ו :ףזנךוחב ונקלח

 :תױנומךק םיגטיכו םלוע ימי? םןלקורױ הךוהן תורנמ י;ל
 ונישע אלז? תישאך^ רצױל הלךג תתל לכה ןודאל הבשל
 םש אלש .המךאה תוח^שמכ ולמש אלו (* תוצךאה ךוגכ
 םיךומו םיוסתשןניו םיפךוכ ונחנאו :םנומק לככ ונלךוגו םזוכ ונקלח
 םימש הטונ אוהש .אוה ־ךיתן שודןךהיםיכלמה יכלמ ךלמ ינפל
 .םימורק׳יהבגב וזיפ תניכשו ל?ממ םןמשב ודובכ אסכו .ץךא דןכוױ
 גךפךױ .ותךותב בותככ ותלוז םםא ונכלמתמא .דוע ןיא וניךלא אוה
 לפן לעממ םיימשב םיחלאה אוה ייימ דן|?ללא תובשךןםוים

 . -:דוע״ןי^תסתמ ץךאך ־ י
 ן9 םילזלג ריבעה^ ךזע תךאפת? הךקז? תוארל ונדךלא ײ ףל הוןנן ןק לע
 רשך י;? לכר יךש תובלסב םלוע ןקתל ״ןיתר?!תור? םילילאךן ץךאה
 י? י3ה יבשױ לן ועדױ וריבי .ץךא ך?שך ל$ ךילןא תונפהלי ךזןזץ? ואךקי
 דובבלו ולפין ועך?י וניקלא.ײ .ןוט׳? ל? ענשה ךךן לןיערכת־ךל
 םלועץ הךךמםהילעךולמסו ךךוכלמ לוע תא םלן ולןקױ ׳ ונתךךכי ךםזץ
 ךתךותיו גזתןכ ♦דמןן ךיולכס דע ־מלועלז איה ךלןץ חיבלםה ין .דעו
 ה;הן אזהה םויב ץךאן׳לן לע ךלךל ײ ה;ךו.רמאנו :ד^םלועל ךולמ: ײ

 :דךא ומיזן׳ז דחא ײ •
 ר;ך תבך רפתו היןע זצץ :אבך יב םיע^ך תאומימו םאתפ דזדפמ אךית לא
 י,ךישעינ'א לונםא יןא הגיש דעו אײ ין< העןז.דעו :לא ונמע ין םוק; אלן

 ' : טלמאו לובקא י;או אשא ינאו ,

 ,לאו הנותס ץא טךאפ ך ראפעט הל? א 'ראפ הנחת א
 טז?א0 ת םאוןי ,ןעמאן ןעביל ןײד קנאךדןיאוגי;עקי טלעון דעםיורג
 םטײצןאהז ןעכילקילג ןײמ וצ טךיפיגי וצ רי£ דםזו ןײד םימ • \ 5
 אוצ ראפ רימ ןיעייטוץ ץןאז עגיטןיװ ײךךירעטאפ דעיזיל ._גאט

 קםעג ־ ־ * י * .מדיחןתם תמ(״ ־



 £ן(ל" ,דפוח.•ידדאפ הלכא ראפ חנחתא

 ןײס אוצ ױרםפייךטא ןײתצ >זדפוח ןײמ ךךת דןיז ףייוא ןפמענ
 אוצ רעטומא ׳ דןיוא טײצ רעך.טימנוא ,זיוה ןײמ וצ ןיטרױוא ׳ןאמ
 רט /יגנומענ רעטנוא עכיוה אזא וצ דזאוױע וצ רימ לימ יןיא ׳רעךניןך
 ׳ ןר;קעך;אךפ לאז טלעון ןײךזא .ןעליוורעגילײס ןײד רעןא זיא םאך
 אוצ גיטכיך םאךיןיםלעה רימ טםלאז וד ׳'דםח ןײך יןיא טעב םורך .
 טײלגאבי נוא ׳הכלמ'ה רתןא ןום ןח םעך רימףיוא ביג ׳ קליםךע
 ןײ1 לאז ׳ ראן ־רעזןוא זא'׳הכךב ןײך טימ טיךש ןעגיטצעי;ןײמ

 ',.ןמא ,רהאיעטאל ףי1א

 ♦ הפוחה םדומ תונחה
 ־ז * 1 •:

 .ה?יח סדןיןל ־ועיך וצ ןײנ ןײאפ ,םײה רעד ןיא ןײז ללפךמ םא־ן ץלאז ןיךעטלע יך

 זיא םן (ודבל םךאך תױך בוט אל) םגאזינ םסאה וד ,טא; רעביל
 ץפאזעאב םיא טןאה נוא מאזנײא ןײז לאז שקמ רעך טוג מי? ,.'־'
 וחין־כ) טגאזינ וטםאה םיאיןנ עגײך ךךוד ךיוא׳ ,עםליהעגא ריןג יורןא
 וצ ה;ות'ח ןעהעזילאז ןעמ (יםיקנאל ונך םכיתונבתאן םיןינ םןיגלך
 ךיא ײג.טגײה ןוא ןעליוו יץיד ןאןייג ךיא באה אזלאהעךניק ץןאמ
 ןןײלפרע טםלאז וד הןך ץיך ךיא טען ׳ הןוח רעך יוע דניק* יץימ ןיךי?
 הןוח׳טימ טנײה ךיז קךניןךא? עןלעוו ראז״ עגנױ יךי ,החמק ץימ
 הניב ידןינועפ* ץי1 לאז ׳הךות עגיילײה ןײד ןיא ןטאבג.טםאה וד יוו ןיקודקו
 ׳ ט'ײק.זעיךיא עןוג ץא תחנ ליפ ןוא םולש טימ ןעןאז וצ ןיבעל ןילאז יי{
 ץימ קילגאן ו'רעטאפ רעעןראה .תורוד עטוג וצ ץיז הכוזיןילא/ןוא
 טסענעלא ץא םינזרוחמ ע.לא ןדעמק ץדיךםוצ ןענעק;לא;ךיא ,*החמזע
 זניוא וטםלאז טןיוהךעביא נוא ,ןךעול טגךײלאן טינ הךילוך לאזרעניייק
 עז^ךאני עךעזנוא טיימ י,ןענילײלאן טי;רך הךילוך ץלאז רימ '׳ץ?לעה
 החמקה^)ץנאז גיןןכיך ועקק,ץ?אז רימ .דײר ע^ױאנרעלאםדעעמ

 ץיז לאז םןליןה .טךאװקנענ ןײך ץא זיא החמקרעזנוא זא (ונועןב
 טגאז איןנ רעךייוו ,םלויעה 'תדכויא ײ? יוו הלילח טינ החומזץעקךיאץ<א
 ץיק.ץךאק םינ הליךך לאז םע ןוא ,םי?ע? לי; לא לאיךשך חןישת לא
 החמש יד נוא׳ןאמ ץימ נוא רימ טינ גוא רעךניק עגנױ ך גױא עטןעלק
 קאן דימ נוא ,זנוא ןופ מןאה תחנ ךיוא טםלאז״זז לופךאפ ןײן.לאז

 ־ ״ןי5א ״הךסמן םיל^חךןוױז ןופ החויקיך ק,ךעז וצץיזהןוז



 י ;♦הפוחרעך ראפ *רעךנ־יק ןיזעטנעב ןופ הנןךתא 320
 ץגאז ץא פאק,םךניןי ץפיוא דנעה ך ףיורא ןיגייל ץךעטלע ף

 הר#ן םיךלא ךמי^י(יעםנאפא ״)ןםיךןאן םיךל$ן ףון{ץיז (ג״יײי ״)
 האלו לםו הקבל ►הזץנמכו

 .ןישנעמ עטנעייש ןופ ןעטיחםיוא ןוא ,ןישנעגריד ייאז טאנ דןךמ^ך ײ ,רכרבי

 גוא ריד וצ טניזענגא ןײז ןיטנײילוע לאז רע יןנךױ ףיל{$ וײו? יי ר#י 5 יי 8
 רידוצ ןידנער ךיז לאז רע םול$ ךל םשיו ףילייא ױ?§ יי אזןל י.ןח ןינעג ריד ^אז

 .טײחנעדירפוצ טימ ןינעל ןינענ ריד נוא ,יךילדנ״ופ

 ץיאןעוויג טסיב וד י\ו ױזא ,דםח ןײיד טען ךיא ורעןאן רעגיצראה
 םסאוד נוא ן׳יהוה טימ ןושארה'םך^ ײב רעךהיפךעטנוא 'י * 1
 רעריי?רע?נוא ןײא ץי1 וטסלאזיוזא ,הןוח רנץיזירעטנוא טשנעביג ײן
 החלץה ןופ טכיך יד קגאךט ײז רא? טהלאז נוא רעךניק ענײס ײיו
 ה$מ' םאוך תוכךב עךא ייךעוו םיײקזן ייזי ףיוא לאז םןן .הכךב נוא
 ץ1 הןוז םאן ץלאן.ק;יוא ענײס נוא ״ ןךיא טןינעביג טאהיונבכ

 ♦ןמא,ןעסעזע . ; . ״■
 . .(חפוחה םדץי)ה^ב ןתח רצ ד?ײרןנ עטוג ןופ הכרבאי ;
 ,יימראםדעײאןע#ױ.ך ןענײ#וע לאז דעןױוןן רען ׳ רעךניק יעביל
 .טוניו? עגיטצעי.יוו ץיז גיךנעטש לאז טײהײלט נוא עביל רעײא *
 טאג קײכן־ק ץלאז עןןיר? עךעױא נוא ,ןײן ראבןהור? טלאן דיא

 ;♦ןמא׳ןעאײלנוא ( %

 ,רע^ומ עןולןןא-ץפ עךעךא
 ״; .הןוח ם׳ךקןל ריא ראפ
 יםאון ,ל׳מיה ןופ רע^אפ קןל םען קנאך ךיא ,ד?י(ר עךןײע ןײמ
 ,הא ,עךצנאטס ןא3 םוצ ריךןעךי?*וצ קוץ? הכוז באה דןיא י '
 רא? םאוןי י,ע;צנאטם יך זין ליטעטש ןופ טםףאךך .גיאנאונצ ף
 עטכעלזץא ראפיםאוו ,קךיג זיא םאך געך עקילאןךךד ערעוךשא

 טים מרקןר״? םיוא ךך ק^ילס רעך טאה לא$ ןײא טי? ,עךאגאפ
 ןײא טינ ,קבףוצ ף רעיש ינוא רעױיב עןאעיע ע?י3 ףױא ריך
 קנאךא ,ןגיוא ף קםימשיג םיוא דץוו םךוטזץ רעך רימ טאה לאמ
 נוא ןיגאךטי? רעןירא םעלא באהיךיא זא ,קגץוון םעך בױלא.נוא
 / דןיק ןףן .דען .ןא^ךן ןיא ןיױע רף ^ טוני? ף טןע^ ףעך

 ׳" יי*י :׳ ׳



 אסק ׳ ״ דעטומ ענולקא ןוס .עדער א
 מוצ ךלדנײרםײ!געװ עגןואלא רךדןךאןג וצ טםאה וד גיםהיז׳ראם ײז
 טײןלליךײא טים העז ׳ ץטאלפ רעך.גנײא טרעװ לאמא ןעוו ,ןעךיזאםאפ

 ;טעליב םעיך^ ןער.יל רא? אוצ טיני גיטכיז־ראם ײז ,ןעלטימ וצ ךין
 ןעהײלג םאך- .געװ ןיטימ ןיא ןיצעז,באךא טינ.הלילך ריך לאז׳מ
 ןופ ,געוו ןיא טריםיג ריך ךיא באך רהא;גיצנאװצ דני,ר עביל ןיימ

 ,(רײנ םרעםיםןיפ) עלעטעטזע ערע^םניפעתלקיך ןופ ןײ.ג םיורא ןײד
 ,ןיקאפ,עךאגאפ עךעווזע איךיןום ןענאםצזי? םיוא לים רעײז ןיב ךיא
 ,טיךיטםיך ,םעםיט ,ןיםנאלךאןלה ׳ ןיטײקפאלוע ,רענײבן ,ןעלזאמ
 ןעװמ הכוז ןיװע באה ךיא זא דעהכא; ,טכאךיג רעטומ ןיןך ראפ טינ
 ,הךךםא ןיביהיגנא"רעךיוו ךיז טאה ,ןךלי? ,ןענרעל ןיבעג וצ ריך
 ןירעטלפ יך ןיכעטזע םאוו ,ןיזירפאק.עךקײא עלא ןופי ןײטשי וצ םיוא
 ־הןוח ך וצ ריךי ןייריפ אוצ טכעל רעךבאה׳ךיא זיב ,יןךיפזץ יװ
 ׳דניןל'ןײמ העז; ,עזײר־םנעבעל'ןײ1 ןדײהגא טםלאז וד ,עיצנאטם
 ןיטריװא ׳ןאמ ןײך וצ יורפ ײרטא ןײ1 ,ןיםלאהיןענעןל.ךך טיםלאז
 נואםינכש וצ .,ןעךיזאםאפ יך וצ זפנעמ רעכילךנײרםאי״זיוהןײיך'וצ

 ןײמ ןיהיוו ײ1 .רעךניןל וצ רעטומאיןײז טפיוה רעביא נוא ,םיבורק
 תולכ עלא ׳עלעטזעיעכיוהא רעײז ױא רעךניןי וצ רעטומא זא ,דניק
 •,ןעטערטאב םאך 'ןע;עק עלא״טין רע$א )רעטנוא םאך ךיז ןעמענ
 ךזרשא) ,זיא טגאז ךלמה דוך םאוו ,ןיגאז ריך ךיא לעון ללק ןײא ירונ
 ילתזעק ךינך) זא ןיםאה וטםנע,ך ןאך״ךתיב יתכלןב ה;־לופ ןפגכ

 ףיואיגיהור טײהזעםיוברעךזא׳טםײךםאך ,(ךנחלישל ביבם םיתין
 ױאםיוב רעך רע^א ןעװ ,טוג ךאלאפןן ד ןיהקאװ״אך ׳טףא ןײז
 טפיול ״ רעטומ יך ןעוו ,רמ־ולב ,ץמקװ עלא ןום ןיבירמױ נוא טגאיג

 ;ןיךאראןלםאמ ׳ןיטדיװ ןיםאטזע?'א ,רעזײך עדמעךם ןיא םורא
 יך ןיא ןיםיול ין ףךאךרעךכאנ זא ,'רעלע$א ין טמוקיאב אך ,רעלעב
 יך רעטנורא.הלילח ןאךיןעלאןנ ,רעךע^ יך ןדן ןעהילם ,רעךעם
 טאטזפ ןייך ןימיר וצ דץק ןײמ העז.אזלא .טײצ רעך ראפי ךאלאפק
 רעטקאטם׳וניכא םהךכא ןום עךהק יך ,המינפ ךלמ ת$ הךוב? לק

 טיהדעקקימהעז־.רעךץ,לעךיא טים בוטשריאיןיםאפףױאי״ױא
 ןײך_ ףיוא :ןיבעױג ריך טאך עססאך ס׳למיה יך םאװ טעליב ןײך
 ןעךילךאפ טינ הלילקםיא טםלאז ,'עזירעץףהא;גיצנאווצ טךעךנוה
 זץא טיורטיג^ ױאםאןן תוצמ ײרך ד ןעז§יה בא טינ יםעך ךךוד

 קיזמ * ־ ״ * ׳



 ,יעטומ עגולק א ןופ עדע1א 32$
 יװ ח^יזד^ר רעטומ רעזןוא ויא יױןום ןןןימ רעךםאון(אן?יוי9
 זומ׳זל ,טע^קיכא ן$ געװ ןיטידנ ןיא טבײלב׳מ זא ,זיא םע גירעיחם
 יןאלא?ע יך נוא ,ןא5 םנעכע? ןום׳ ןעגײטז^באךא עגנױא הללןד
 עםזיךיא ע^א ןיםיה לאי ארוג רעך *ניוב ןא םי^ותן ה^ילה ןעבײל?
 זפעוו ,ןםגב ןײנ טםעןו דניק ןײם וד וא רעבא .םעך ןום רעזטכעזן
 דנװיג״ :טכאמ ן״םג םאװ תוכךכ ך טימ יןיצנעכ ריך אךובירעך
 ןיייך זא ,הכךכ ױיטיט עךעךןײה גךנע ךינן גוא .תןונ״ נוא הםנרם״
 ,ןכיוהרעךןיךעוולאז לזמ ןײך,הךלצהםיורגטימ ןיךלאןעזײר

 ♦ ןמא ׳(נ ןיכיוט דא?א ױן עךײכי ןיכעל ט^אזריא נוא. ... .
  ״ • יזײ ■־■ ■״ י • ־• ׳■׳■- ״ . •••־ -• -.  ײ־

 ח&ך םא ״דןתםא. ז טךאװ רעך לאןן ײברטײזגזי *הנזל״ ןיזם חלםת ידקא <*
 ,םיםיגזי עךז.יךתםןיל.חססןן׳ךתוןא;תא ײממו אלו ימרמי י ךסיקוז.ינ?כ חא־מ
 קרעגיד ?.ייךזןא ןעיווין ריך ן'י5 ךיאי.קויד זיא חןו? ריא וא דוטלנמ רגכח יך ןיןאן
 ןעלין קל ייןיא ,יםולן ,םיורזןיגנזן ןןןיורם זןזא זפםאה יד םאו; ,ןיכאזײרךיעלא יך קא
 םאיווי חךן ןיס םיניך ױ טיהיינ בא באה יןיא ,ןאןן ןײש וצ יורם עגיו?כיי{א עײךי? #
 באה ךיא ,ביזניגז ןײם יצ ןיםךיןוא יןעןוינ ק? ךיא,<ןא9 םוצ ױרןי יד ןוס רעהין םאך

 חעק וןיק ןיא טײןיךטי? עלא יך ללונ זיוי םאך םאוו ,הלה קס םי;ױ ױ טיהד בןי
 באה ךיא רעךןיק יצ רעטוםא ןיין ןעק.ךיא <ה*ם עןןײנ חלןך ןיךײעבא ןוס ח?ךנ־>קא
 אזלא הךות רך ןוס טײקגיזןכיל טיס קט?ײל לאן ביטי? ןײזן ״רנס תקקךה.טיהוי) בא
 קזא ןיבענין רייא נוא חלםת ריא טרעורינ וצ עקאט ארוב רעך טאח ״דןיקא רים בל
 אך טניל יךיוא .לאריעי ללניןופ ןיניוא יד טבאעי;גיטסיל טאה רע םאוו איבןה לוסםן>
 רעך <דןסטא קםי קםונינ וצ'הלילח טרעוו ,ףראך׳ם יווי טינ םאך טיזו׳ם קןן וא ,זםךא
 .סעפןעקקעסיוטא)*ךסט״ ט?ײלבם? ןוא טא;■ןעגיצנײא ןיס חחן^ה יך יסולן׳ףלא.

 םסלא השעם•
 ןיבעל טניױ ,םיךיסקמ ןײק.ןעגיך םאו) וצ טנאןה׳גקה )ם?ײךט׳זעך־מ ףןןף (א
 רעבא ,עטײװצא טיזנ יןינראון ןואי יד טיט י םאװ <הךות ידי טקיל קים .קדיא - -■
 ,ײמךאם יריא וצ ךיז טךא8 יז יון ,ביוט יך ןײךןיא 'זיא ,ת?# יןיףאווין ןיבענין זיי ף
 .עךעדנא ױ ענײא ײרו? נױנע״ײן ןעבײל? ןײס ןיא זרווףןנןעקײו)טקיל קױנוא ,דגאזד
 ,ןעןןינעס. |* יבאן יד ןי?יױ1 וצ םיוא <נ ט?יל ןײס ןיזןיה טקעןז וד בױא ,דןאח
 יך רעיםעי! ,ןיחנ ןעוןינ זמרט טאה יז יןו קם טכיל ױ טיס בוטך> קר קטהײלע?
 רעךײא דנאזל םעטא) ןום טאלב עךעטי? קטיח ךיא לעןו ,חךומ רעך קס נוא תןט׳
 םורך ,דןאך םגע^נעטא ןוסנינאך ףו יםיז טיג -לעװ ךיא .׳חסזןין יךי ט?יל קיל
 ׳יתנוי״ןפטאנ ןיטיס קךיא זןוא ת״יט׳הטפור,וצ '<תו?ה ךאלהי .ראסקודנאןנ־םעך קסײזו
 לאס ןײק״ראם ,ײךט םיא ןעקיז דיס ליױנ זיג ־,געוו ■קטיס קא טעליב ןײל ןעסען
 ףיוא (יטייכ בא טינ םיא ריז? ׳קלעון ענױהאי;םךעד.מה קיך קגױנמ טםעוןיוד
 עךעטי? אױ רעקע? נוא -״ ןעךעךנא קיק1 הלילזן ט?עװ ויד ןעוו רע?א' ,עןײר-םקבע^
 רסילב ,דנאה 'ענלליױ ןיך. קפ טאלב, ...ת??׳'ןום טקיל ןײס קטיהטינ
 יעליי״ ׳ קמל ךילו? רעבא ,ךילרפןו?׳ עניטכױו ליס ריס ןענרקל פיוט ױ חפ (נ
 ועםעןךאס נוא ק?על יםענשאקןיאןא עיליסאם םעגײד״םעך <* ״ןעסאן

 , .םניסײוננןױ חלילן ״ •■׳׳ ״םײשילעגע^יינטלויךןזיקתזך^ח1^



 בםק דךץק וצ טימױ ערעווזץא ס״״י םי״י ינ׳״יםא)ריפ .ךנוךןף
 ;*9?יל ר*י}״יו קנ/יז . ןריובע^י; ראן ןא)טאה םאון יורםא רים ץיוא

 ימקי הםך־. .זהוהחב י?ל ךל% ,רםאתו זדנול ללפתתו
 יתהםזץ־י? / יבדא־לע. יןג בחך ,הוהיב ,. ' ־* ׳
 דוצ ןלןו .ךתלב ןין<־יכ הוהיב ועודקךיא :ךתעוזעיב
 קתגן אצל. ״דזדבג ההבנ תבדת ובךת־לא חניהלאכ
 תשק :תולילע ונכתנ וליו ׳הוהיתועד' לא יכ ׳םכיפמ
 מ6?3 םיעבזע ״:ללוך.וךזא םילעכנן ׳םיתוד םידבנ
 !־״ י״•׳■""'•' " . .״־ ־ "־׳:״־ ןױצ׳ירעש

 יעך רעךרא? טא.ך נוא (רםאתעןאזץג. הלםת טאה הנח ,ללפתתו
 ןילע^ךא? יןיזלאזיזידמ.ח״ישהןוםםיח}^יךטליײ? ־ ׳'־5 ־־
 ןױימץוא^ןעןבױרג א2א ראם,ןרזלל6)ימךד'טלעז$זע יזןעמעו) ראפ
 טץטםעםױ נוא ץראה ןײמ טײ־בםרע וטסאה ףלי׳ל ןייד טיכ{ץלע)(גינע(ך
 םאי יי יאם)עלעםפעזע עןןוט^יא'יװ ןעוויג ךיא ןיב רעיךפ ,הטומ ןײמ
 ןיךעםטנע.וצלױמ ןײמ ןיא דעטרעװ ךיא באה טצע;'נוא (ייא ןייעט׳
 סאיו רימ ךיא ײרןנ םורך ,טךעגךעױ ריו? ןעןאה םאװ דניים ענײמ
 ןפםלאהיג ראװ ןפלא;חיד םאך טיםיוה רעךיא נוא ,ן&לאהייג ןיב ךיא
 ןענײזעמלד? יך נוא ע^ליי^ יר ןעװ ןײ1 ללוחמ יטך ■ לאז רע
 זיא םך נוא ,טאג יון ידזן* רעגילײהא א^ין זיא םעי ךיא) .טגינײפױ

 טלאטזעיגא ןעלאמ בא רונ ןעןךרעלײהא ״וד איװרעלטםנןך ןףךאטין
 ןײרא:טין רע ןע,ךטםא.ךבע? :נוא םיךעךיג ןיןךרעבאי״״ןיזענעמא ןופ
 םךעטומ ןיא דע,ךא)״הךוצא ־ץא הךוצא סי1א טלאמ טאג נוא *ןיבע^
 אזא אך קך-זיא ,הן?^א נוא יםירעךױ ןײרא ןעטןאך טיג נוא(בײל
 דיא ;יא חע;פ יײ) טך? עצלא^יע ריא (ובךת לא) ?'טא^ יװ רעלטהנןר
 רעהלא;-םע ,דײךע^לא^וענוא עכיוה רע£ קךײך טינ טלאז (ןיכײלג
 ,ליומ ר^יוא ןום דײך עטךעקימא נוא עקךאטזע ןיןר ןיױ םױרא טינ

 טנײןכ דק םאװ) יויא ןעןךנאךיג ןיא ןיזענעמ'ןײב םאװ םיןו טאג ןעד
 ׳,ןיזע^ ןגפ םיזעעמ עלא יך טלײ^יג ןיךעװ םיא רןג נוא חײך יך טימ

 םרעדנא ראגטאקריא זא ,ןעײךךםױא ןענעק.טינ ךיז ריא טעװ אזלא
 ןום ןעסנאך^ ימא :םי£$5 םײװ רן לײװ נוא (תצ)ןל)יטנײהױי

 דא •*מך? גךמ ^ךעיזעי,רע •טלאא םורך ,ןיםךעמ
 ןירעון ״ך נוא םיךובג ,-ך ןום רעךױ יך ןעבאךץ וצ ןיךעןן

 טרוגיעא
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 יתברו , העקש הדלי הרקע דע הלדוד־םיבעךו ׳ורכש^
 :לעינ לואש דיךומ ,הץדמו תימ$ הוהן :הללמא םינ?
 רפעמ םיקמ :םמודמ־ףאיליפשימ /רישעמושיךומהוהן
 אפכו / םיבידנ־םע.בישוהל > ןױבא .םיריי תפשאמ ,לר

 ״_•:_•: * > 1 *_ • *_; - •• זי

 חי* ייי״׳ ■
 ףי1א טפאהיג ןעבאה םירובג יך לײוו .טײקראמצ) טימ טךוגיעון
 .םך* איע טםא,דיג רונ קיזאה עןאוװ^ איך נ4< .טײקראטעי׳רןײן
 זיב ,גירעגנוה ןירעװ םעןוגטימ ןעוויג טאז ןניךםאװ 'יך (םקן&מ
 גירעג?וה ןעינײזםאװ יךנוא,טיורב רא6 קגניךראפ ךיז ןעםךאך יך
 ןײב קניך טינ ןעפראך ־ יך נוא חנךב טיורב- רעך.־קגיךךי'ןעוויןו
 טרעפטנעיג טךעװ הרקע יךהימ ײב טעז דיאיך יוזא ט^' ,קטײויצ
 ןע^ינזעךאפ טךעך רעךניןך לים ןופ רעטומ יך נוא ,רך;יק ןיביז טימ
 םאך',רמולק ,גיךעןעל נוא טיוט טכאמ טאג (׳ה).(*רדנייקעךייא ןום
 טאה רע ,טכאמי? םע טאה טאג רוני,גןאג רעביא ןײ,ך ןעוןיג טינ זיא
 יך ןום רעךניןך יך ןעוויך היחמ נוא רעךניק ם׳הנינפ ןיטײט טכאמיינ
 טכאמ רע .קוועדאך ךין ןעלאז ײז נוא קיז ליפמ טך לאן יז ,הךרע
 .םענעלאםי;םעך.טביוה רעך נוא דנורגיןז} םוצ ןיכיוה םעד ןירעךך
 רע ; עמירא יך, ךײך טכאמ נוא עןײר יך םיךא טכאמ טאג (׳ה)
 (םיקמ) .יעטךעךיתעיךטבײס רעך נוא עןלאטזעיך גירעך;נ טכאמ
 גיךעךין ןיגעליג ןייוזע זיא דע םאוו ןאמורא םעדףיוא טלעטזעירע
 ןעוויג ןיװע זיא הךיך קי_ז םאװ ןויןא רעך (תופזעאמ) .דרעיך׳ד יוצ זא
 וצ״ךיוה יוזא ןילעטט) ףיוא םיא רע טוט >קטמא,ך טםיימי ןיבעל
 לוטש ערהע ןײא נוא ,טאטזע ןוםטײל עטןנעוע 'יך טימ יםיא ןיצעז
 לײווי .רעךניק ם׳ךניק נוא רעךקק ראם טןײילן םנן זא ,יך רע טיג

 טאג ״ ו ״ ־ .. . .־■'־ :׳־ ־■"■. ———־^
 ןהע? טאהי;שאה ה;י;פ נוא הךק^ןײא ןעוןין זיא חןוך ,טךיםא# טאה אך איון (״ :־
 .דײר עעלעכעטוןי טימ ןירעגי? |'ה;ח טנעלס נוא טיױזלא^ חןינט טאה -,רעךןיןר

 ה;ינפ טאה ךניק יןיטםךע םעך.יןיךיובינ ריאי ײ? נוא ,ן׳ח;וד מךעשטנפיניארונ רעך טאה
 הנינפ טאה דניק ןיטייױוץ םעך ןיראץינ טאה הנח תעב נוא ,־ דעךניק יױונן ןיבארנאב
 ד;יק'ןעטפנים ריא ןיךיובי; טשראךין טאה ה;ל תע? אליםם ־,יימז ■ ךאן זיבאךנאג
 ן.׳ה;ח ןילאםינ הנינם זיא ,ןי$ראט6>רעךניק ײוונן ע@נןען> איל תנינם ײג טלאןינ טאה
 ןעלאזרעךניק ײװץ עריא זא ןר ללםתם מא ןיד לךוםירהיא לאז 'איז םים איד איצ
 ןיםוריג ײז יןענײן ,'ןיבעל ןע^ילהינ ייז ןענײז ןעײי) ללםתם הקו-טאח /ןעבײלי,ןײנעל
 יטינראן חןינם ניא רךןיק ןןד י״סי)טאזז חןק זט םן טןײס ,ןןאן ם׳חןס ףי1א'ןרא\וי)

 ׳ ' י נ׳״.:׳:־,־^
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 :לבת םהילע תשע < ץדא יקצמ הוהיל יכ ,םלזלני.ךובכ
 ןדכב אל־יכ ,ומךי.ךשחב םיעישרו ׳רמשל ױךיסח ילגל
 /םעךנ םד?שב ױלע '׳ױביךמ ותודי הוהי. :שיא־רכגל
 :וחיזעט ןלןל םרױ ,ובלמל זע־ןתױ ,ץךא־יםו?א ןײױ הוהי

 -- ןױ*ירנ׳6׳

 מא טײטש דר.ע יד םאװ ףיוא טנעמאדנום םעך טגײליג טאה טאג
 קנןיזאכ 'ןיזענעמ םאוו ץאלפ םעד,'טעךנירגיג רע י טא.ך םעד ףיוא
 טצעז ,תוריךייך ןופ ת:§ה לפב דעך זיא רע דלאב יװ טנײהי ,םיא

 טוט עמורם עניך ןופ טירט יד(ילגר) !םיורא םעד נוא ןײרא םעך רע
 ,ןעטי;ע ריאפיםעתעטםניפ ןיא ןידעוו םיעשך יד רעבא ,ןעטיה רע
 ײפרונ״הודלצה ןייזיךין יטעדנעמ ןיישנעמ ןוםטפארק יך ןא טיינ לײך
 םעך טאג ײב נילעפיג זיא םע ירעך אזלא ,םע טגיל דנאה ןיא טאג
 ת״ישה ןופ * חבש יםעך טלייצ רעך יז טאהי רעיהא זיב .םע רע טיג
 זעךוקה סײב ןעהעזיג טאה יז לײוו(׳ה) .הלםת ריא יז טגידנע טצע;
 ך '״טאה ן׳לאומש'טימ ןעטלאה המודלמ ןילעוו םיתשלפי יך!זא

 ןעכאך? וצ ןעלאז םיא טימ ןעגךל ןילעוו םאװ יך זא ןעװיגיללפךמ
 ןיא ןעמךוטזע ןייכאמ טא; לאז (זי׳לאי׳םש ןײט)"םיא ביל וצ (ױלע) .ןיךיעװ
 יך זא (רעםײװיטייםש סע איײ)ןעךאװיג ןמוניגנא זיא הלפת ריא נוא ,למיה
 לאימש טאה ןעךלא יך טימ ה^ןדלמ ףיוא ןעמוקי־ז קניױ םיתשלפ
 ,םיתשלפ יך ףיוא ןירענוד טכאמיג טאה טאג נוא יןאטיג הלפת.
 ראפ ןעראװיג טעדךאמיג'ןענײז נוא ןיךאוויג טלמוטךאפ יך קניך
 עצצז;יך׳ ףױא רעךקיםא־ןיך לאז ןוז ןײמ זא ,ףליעה טאג (׳ה) .ןידיא
 טכאמ ןי?פ.3 לאו זפא;נוא (ןתיו) .קטײװצ ןיןיב ץינעך? ןײא ןופ קלאם
 נוא (םרױ) ,(ולטח ליאש׳ זיא סא־ס ןניורק טעוו ןוז ןײפ םאך גינעק.םעד וצ
 דוך זיא םאך ,ןיטבלאזי;ןײז ןום טפאשיךעה םאך קביוהךע לאז׳ ר^

 ןעךצװי;רע מא טקורקיג רבא ,טבלאזיג רונ םיא טאה ל^יומשםאוז
 .טיוט ם׳לאומזץ'דןאנ טסךע י
 ♦ חנזךת יד ןיגאןין לאז רעהכאנ

 דייך עגילײה יךטקײלד באה ךיא םאוו תוכזב ,םלוע לש ונובר
 נוא ןעמא;ןײך טביוליג טאה ין םאװ ,הנוד רעטומ רעזנוא ןופ
 פךלייס ערךן ן* םאװ ׳רעךניק עךיא ףױא ־ןעךי;ללןחון טא?
 י ־■ •מטרעװ ־ ; אי
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 ד טימ קךיצלאזפש םאוו יך וא ,רסומ רעך םיורא טנײ$ רע^ךעװ
 ינימ םךיצלאטע טא.ך הנינפ יון ,עיפזעמ יל.ףייוא םןייו וד סאון סעםוג
 זצאה נוא טין?יג ערעוו^א טאהי^ טאה ין סאװ ן׳הנה ןעגעןי רךניק עריא
 ,זוחגשהןײד טדעןייגבאוטםאה,ןיצךעמ#עםיורגטםא??רא5 ריא
 מרעוושא סאװםעטםעך ןעכוזראם ידןיוא לאזך'יךכב,ן׳הנינפ ןום
 ־ףױראסאך םעג ךיא זא ורטא$ רגיצךאה .(אזיארעךניק וצטימיג
 זןיוא ךיאבאך טכײלים ,לראהיןײמ רימטקערזעןעקנאךיגןיפיוא
 םםאשדאם יך באה׳נוא ,רעצרעה עגירעיורט 'ןיגעך טךיצלאטש
 ןילוזךאם ךױא רימטםבר נוא ,טפאךטטמ רימ וטםאה םורך /ןצךעמוע
 איוו״העוו ״הא .רךניק אוצ טימיג עךעווט>א ןום׳םעט ןיךעטיב םעך•
 אזלא ( טאהיג טה הנינפ םאוו ףאר$ש רעך ױא רעטםניפ נוא רעטיב.
 ן׳ראה ערעטי? ןײמ טימ םױסה^מו םיערוכךיאלאפ רעטאפרעביל
 1,םים״ יך וצ ן׳הנח ןילאםין זיא הנינפ יוו יװא ״תונמסר עםיתג ןײך וצ
 ןיןיך ףיוא ןײז לחומ רימ טם?אז וד ,ןירעךט טימ ריך טעב ןוא
 ןא^טצע״י זיב באה ךיא םוו םיזלעמ עזײבעלאףיוא נוא ךערבךאפ
 איוו רימ שנעב נוא ,רימ וצ״טכיזעגנא עגיטכיל ןײך קיךוצ רעןך נוא
 ךיא ,טימל עגנירגא טימ ן׳הנס רעטומ רעזניא טשנעכיג טםאה״אור •
 ןעהיצלפ יל לאן נוא רעצ ןא ךאלרעדניק עביל ענײמיןעװעךאה לאז
 הךיקךז םױך טימ הךות עןילײק ןײך ןענךעל ןעלאז יל ,ןעניך וצ ריך

 ם ס ל א ח ש9ם
 גימכיר טי;ןיםיח ןירעזןלןןיד ןעײ .זירעזנל? ןענײ!ןידיײ תןגב ״ טנאן <ירךט רעך (א
 נוא יתיציצ תנצה טךסבו ,תונןטיו הרומ יך ןײיז לכקם י;ים ירה םוצ ןעםוקי;
 טךי ןעםל) טײטי? ייכ רעד שאוו חזוזזן ט;;ײך} טנאץ; ת׳יזעה טאה ״הךות יך
 יעךניק.ערעײא ןילעוו הז.תוכז? זא ,(םןים; ,קךױואקךײא דאס ןילאז שאוו םיב־ס רים
 םאמרעטומ יך אןלא .םיםי.תוכיךאקכאה .תוצןנו הרומ ןײס ןיטיל טעןן ריא זא
 ״רעדןיק וצ טיםי;'פיעו:י?יא חליליח שאה ןילעימ תונא יך טךעםטנעינ ןיךיא ןי?אה ,

 עריאינואןאםרעד ואיןעיבענ ננוטבא לאן םע; ןירעטלע.׳ארוב רעד״טנאז ,ןיךיוואק
 נוא ,תיציצ הר#? קנאךט יןילא;ירעךניק נײעזנוא ײז ןינאז ,םי?רפ ראס ןא טי; ךיא
 קנאלטייןןןו ןייני לאז םע.' קכע; ננוטכא טרעם'טנ5 אך ,םיבךפ ןײז ןילעון רעדנךי
 ירי טי; .בוטזןי ןיא תוזוזט חר&י? ח׳ןוטא עטוניקגײז רעךניק ע;ײלק ,אי_ ,אי ,ת׳ישה
 ח׳ןוזנארונ ,םעק.יסאק,טכא'יס טםײק;? םאף אל םאיירךװעס רעך טנאז םורד .םיכרן
 םםיאי הי&פק ןיא םעך 'ןינעוו טןעלי .עטינ ענ.ײי{? וד ביואי <םיז?נ3 יהםןח ךל יעדןו
 *(׳עוועקראם עזןןיד־ױ׳יזו יד.קרסיי;# קלס אוד םאװ ראם טי; טסײװ יורס עזןקליא ׳

 ןוס יןיטיס 'בא דןיז ךילנעם טײמ יװ ניוא ךיתוידנ> ?רעדניק ןום טיקינ ערעװשא טםאה
 ת׳ים׳ח טעוו חז תוכקו' . ערה ןוסל ןינכםרםמה םיןךנ ולא ,םיעורה תונכטים לפ
 עךןןײןז טיטי' ךײא םים; • תוכיךא ןי?ע; עקנײןיםיריאקסימ יטםלאן .(םינהרה לן -

 . י .ןטץ ״רעלןיק ױ יאס (םי?ךעז> תונן^יס'קןײנ ךאלאקיןז



 דםק . דעדציק וצ טימענ עדעװשצ* דיפ דתמ -
 לאךזעל ללןןופ ןףיואךןיטקײלךפ הךותרעיךטים ןילאזך׳(סײל״)
 ןעךאם םורא טפא ץנאג םגעלפ רע םאוו (איבנה לאימש)ןןן ם׳הנס *9
 ע^ילייה ןיך ײז.םימ קגרעלילאךזקי ץךא ןום זפעטצ)עזעיךיןז עלא ןי$
 ט־ןיוהרעןיא נוא תודמ עךעײט עלא ײז ןיא ןעצנאלם יןײא נואי הך1ת
 ןירעוו טןײליג םיוא רימ ןילעוו םולש ךךוד םאװ םולש ןופ הךמ ך
 עגילייה רעזנוא ןיא ץלאטש טיו? ןײג נואי טיטי/עךעװש רגךנוא ןופ

 ׳ : י ♦ןמא׳הךהםפ דגאל ׳ י* ׳' ־-

 .. ■ ♦(רעטומ ףיטשא וצ ןא ןעטוק םאװ) םימותך ראפ .דנזדתא :
 ערענעלק יר ןים טךאװןענעג ןיא ןייןע? סאךלאזז<םותי ־ועךא) חזנותן ערעזפלפ איד י
 • רהאןןיא לאמ עןיגייא רעטײװ נוא ח״ר ברע עלא תיחםל ראי ןיטו?רןל.םעד,י;םך?ותי

 ת טץב טבעליגטאה רעטומ עןיל רעזנוא תעב וטאג רעגיצראיד
 רעזןוא ךיואודטזיב טצעי ׳רעטאפ״רעזנוא ןעוװ? י י ׳*. *•־'
 ןעמוניג .טאה עטיאט רעזנוא זרעטאפ רעזץלמיה ׳הזן ♦רעטומ
 טאה יין ׳ןךאה טינ ריא וצ ןענעק.רימ ךילןהאװינ ׳יורפ עטײװ.צ8
 ׳טלעװ רעך ןופ עגנױא ןײג הליליח לאז,רעטומ'רעזנוא זא טלאװיג טיכ
 זאי״רבק.ןיא רעגנייךג ןײז רעטומ רעזנוא טעװ םאװ טימ רעךיוו נוא
 םעך גךנענאמ רעך י םעפפ רונ ? ןירעטםנים טעון רעטאם דעך י
 ץךעביאייקערשא ךעןיראטײג ״רעטוימ ףיטש״ ןעמאנ םענשאדט^
 ךין ןעןי אך ־ ? טאה אך רעטן־האראס ןיא ראפי םאוו םיך.רעך ׳ ב־״ל
 עגיטולב עךעזנוא ןעןרעװ ףיוא נוא זנוא רעביא קוועק.עןך הלילס
 טינ ןעמ ןעך דעטומא לײוו ׳ןרעװ טלײהךאפ טינ קנע,ך םאווי׳ןךנואװ
 ראפ ןיבאזד רימ ׳״רעטיי)רפך.ונוא ױא םפ זטאגיהא' ,ןעםיוק י בא

 םאװ ,ריך ראןנ רונ ץךאזל עךעטךי רעזנוא ןיםיג וצ םיוא טין םענײק
 אוצ׳ךין ױו לטימ ןײקיןיבאך רימ ,״םימותל יבא״ זיא לוטיט ןײד -
 יןופ הצע ע$ולק יך טימ רונ .עגאל יעגירעיורט רעזנוא ןופ ןעטטעד

 םינפה םלמכ.טגאז ךלמה המלש (יל״מ ןיא)קנריעל רימ ך ׳ הךותי ןײד
 עכלעך •,(לבי״״י *ײיס רעקאווא ייוו יוזא .״םךאל םךאה בל ןב םינפל
 ץראך ך זיא יוזא ׳ןיגעגטנפ ןעמ טעז ענימ אזא םיא וצ טוײװ׳מ ענימ
 ץראזו טוגא ןיכאמ ךיז יןילעוו די?נ ןעװ ׳ ןישנעמא וצ ןישנעמא ץפ
 1צ'ץראהטוגא ןי?אה לאז ך ׳ריא ףױא קקךיוו םאך טעך׳ריאוצ
 קלאזירימ ןיפלע׳ך זנוא טםלאז וד ׳דםח ןײךי רימ ןימעב א,ללא •זנוא
 זו&א? נוא ,ץצעשי גילקט? ריא ינוא דוב?? ק?ענ ףיוא דין*

 ״שדבײז״ד .• י



 1. '•* ״ ־■׳־'־ םימותי ױאפ הנחת •׳ ־י״ :528
 5יעטא9 ■רעזנוא ךאך טךעוו אך וטין םאןןג דאפ ;גךנזךייך

 ךיבא תא דינ$״ ןיםײהיג זפאה הךות עלעךײא ןיר נוא יורה
 ^ "/־זמלמ ױא -תא״ טךאװ רעך זא םימןס עךעזנוא ןיןאז
 'לבכמ ןעמףךאך יוזא ,רטאפ םעך (יצעשנוא ןײז דבכמ ףךאך׳מ יױ
 לאמאוליםא טעךך ןעוונוא,(ײםוםףיםשייד)יורפןיך ןיצע$נואןיך
 יןך׳דיא ןעמ ףךאך /,רילב ןעזײבא טי? יז רעךןא -טךאװ ןיטךאךא
 ןיא ןעװיג זיא ך רונ ,זײב ןײק.טינ הלילח טנײמ יז זא ,תוכז ףכל ׳ןײז
 ׳דללקאירעלא טךאךטכעלשא טעךיג םיוא רלא ךך טאך ,םורךראם
 '.עקגייא טליזע׳מ נוא ןע^ טליךיז םפכ ןום זא ,ןעקעזרימ יוו ,ל׳ר
 ןיגאז ןעך ןעמ ןע,ך ,פאלקא ךאנ ײזןעמ טיגן לאןא .,ךיוארעךניק
 ידאניש א םאך טגאךט רעטומ פבלעװ זהךילך האנשךופ זיא האךזא

 רונ",האנש חלהלילך ךיוא זנוא ףיוא ך טאה יוזא זלץקךיא ףױא
 מינרע טךעה העכ ןיא טךעוו.רעתעב ,זיא ןיז^נעמ ןופ רוטאנ.רעך
 לךכה.טוט רע םאװ גנונעכעך ןףך כא טינ ךך טין נוא,,טעך רע םאו;
 (הבהא הםכת םיעשם לנ לעו) םכך ןופ דײך יך ןעקנײךך .ןיליעך רימלא
 ןירעלעפ . ןעניך עלא ןעמ טעהײצרע? ביל םענעי טאה קמ קון
 יוזא ךיז ןילעון רימ נוא ,טײז ןיטט ןיא םיוא םיא .טגיהעך׳ה נוא
 ;ץראה .עטוגא ןעבעג ךױאריאטםעװ ת זא ריםקםאך ,ןיךיב
 םולציןיױטעוו ךךודאד,גיוא עטוגאיטימזנוא ףיוא.ןיקוק לאז ך
 ןוא ,.תסנךיבאך טעוו רעטא? ירעזנוא ״תוה ןיא זנוא ײב הולשו
 ה^וז ריא ןילעװ ךימ תב ׳ רבק.ןיא גיףור ןיך טעון רעטומ רפזןוא

 .ןמז$ ,ונימיב הךהקב ,םיתמה תךח^ וצ ןעךע;וצ .ןײז

 ♦רעך?ךר ףיט? ףי־נא ןא םמוק סאװ װלפא ראפ הנחקוא
 לופ זיא ך םאוו ,הךות עגילײה ןיך ןיא ,רעטאם רע/צר.אה ףעביל
 הנמלא לכ) ןעכיךשיג וטפאך תונמלר נוא טײקליךא טימ
 לאזרעצרעה עגירעיחט עךעךנא רעךא םימותן זא (ןונעת אל םותױ
 ןיבאה ײן.,'ןעכאךב ־וצ זיא ץראה רעיױ לײוו ,רעצ ןײ,ך ןאטנא טין ןעמ
 וצסעך ןע^ינײפ יױ.טעוו םפ רעװ נוא ,טך רפײטשךאם ןייק.ךך ראם
 זא',םענ^טימ קנעכעך גנײרטש ךיז •נואירפייטשךאם רפיױ ןיךן
 ץימ .רטאם דעכילי .םימותל ןיבײלב הלילך ןעלאזדעךניק יםמענעי
 רעךניקףיטשףיוא ןעךיי ןא טצע;זומ ךיא זא .טימ טגגיירב ע^א?



 תסק "'רעדניק >ןיטש ןיגעװ הנחת א
 ע,ייץר אזא ׳ןיא ןיזסעךט י1צ ןײרא ץראה ןײמ רעײז רימ טקפך^
 רעךי־ךענעלא ױו טינ רעמ ךאך זיא׳מ ,דנאטיע וצ ןעכילרעפױ אזא ןי$
 רעך$ יטראװטכעלשא םיוא דןיז ןעמ טעך םעכ ןיאטךעװ׳מ ,טלעמ
 ראפ יהלילח רימייןך* * ןעק.טימ רעך נוא ,פאלקא 'לאןא טיג׳מ'
 רעצלים מא ׳ןאמ ןײמרעצ לים ןײז םרוג נוא ןערהא; ע.$ײמ ןיניךגי!
 ץאהךמ ןײד יװיוזא טאג רעביל אזלא .רי,ר ןיא רעטומ׳עגנױ ר?ײ.ז
 יןיא ,יןיוא רימ ףלעה ,געוו ןיטוג ןיא ןײג ןעליוו םאװ יך ןיםלעזד יצ
 טימ נוא םימןךר טימ רעטומ עכילטרעצא יוו׳ןעלךנאהאכ ײז לאז
 טין רשםא ײזי ןענײז ןעזאל וצ לםיבא ןעניך ײזוליםא קון ,דלתיגי
 טיןןעןאה ײזםאװטײצ עשביהא קעװא זיאי םע לײװי׳גידלוש
 רע^ומירעײזםאון טײצ ך ,ןע|ךו,ר ײז ףיוא לאז״םע רעון טאהינ

 ןעקוק טןאךין טינ ךאך יזטאה .',ןעװיג קנאךק. זיא םולשה הי.לע
 אזלא ♦ קךאװיג רטפנ זיא יז םאװ ןא טײצייך ןופ אטישםװ',ײז ףיוא
 רעטומא יװ ײזיוצ ןיױ לאז דןיא ,ץךאה טוגא רימ ביג נוא רימ ףלע׳ל .
 יך טמיראכ הךות יך יװ ,(* ןטײל רם נוא טאג רפ ןײש ןיױ ״לאז'םע.

 קמאניריא םגך ,ןעמוניגטאה וניבא םהךבא םאוו יורפ עטייװצ
 רעך ראפ ןײז וצ םכרםמ ״הךוטק״ הךות״יך ריא טפת ״רגה״ראװ
 רעטט רעך יון ןיךעךי- טןאליג ךױ קבאה םישעמ ע׳ךיא זא״״טלעװ
 רעטומ־ףיטש ענעטליעזא יעקאט ךאך יזיא טאךניוא ,תרוטק ןופ יחיך
 וצנוא״ן׳קחצי.וצ םוהטכײך עצנאג ןײן ןיבעג;ג בא יטאה םיהךבא־ זא
 איױ ״טאהינוא ,תונתימ ןיבעגיג רונ רע טאה ירעךנןר עךהיא

 טנילפ קבילבי;זיא ױ נוא חךז)? ןיטײװ ןייא טקישיג קעווא ןעמעלא
 טױ יםאך טלאוו טךא ריא ףיוא יעךעךןא קיא םאװ דבל ;ןײטשא ייון

 סםלא תס׳עם
 - י5 ותוא חנ?ת חנג םא> טבײר# חךומ יד ,ןייז׳נעןנ ראם זיא ׳םאך 'ןײןןז ױו נוא (*

 נוא ,קניגײ• ייד.*םעון ײ ביוא יק'ע? םא טלידנאהעפ רעטום וףױןםיא ןעװ
 וצ ןעײרזע יך ןילעל .ןיצ־רעמי^ !*יי? ןא ריא ןיזןלאה עלא' ,רעךניקי ףיטז^ יך ןײס
 נוא ידםיױ רעײז.ןירעהוצ ךיא לעוו ,רים |יז?ק3 עלא מא ,יורם עלעךאיקיא ראם
 ןיכאה״ןיא לעמ •קטיר; טעןל יזיוא? ן'ים ץךיןיאי טא?ױ זא טנאז׳ם ,ריא טיזןי ץיז

 - קלאן ײ!י׳ םיןנותי יראןו דעךניק עלעײא נוא לסי ןים תוהטא יך ןום תו־זם עטינ יד
 ריא טעװ ם׳ךעטום ףיט*> יצ ןעמיק ןאירןיוא '.קימ נוא טעװעדאהינ ןיבאזדייזשאװ י,חאל

 , םאיןן ,ןר^ךעםצזיאיד ־>3ק. 'ןיזייןעםיונ ןאך םאװ ׳רעבןיק יףיטםז עךמײו טלידנאהעב
 ' דיא תןב רבכ ןיא טאהױי טא-ך רעטים עמײ ניא הךלב ןום טאהינ ־טאזו םדנא בקפי
 םיורןיװזסןלםיםותי עיהיא טןינײטױטא׳דז דכל .ײזטנינײם־םהלילוךקוןרעבא.הקןף
 רעע׳יא ניא ו זיט םען יןים ףאךטןו דעך ױן ״טאנ ראס דנױעםיורגא זיא םאך םאון



 . יעדניק ףייטש ןיגעװ הנזװו # ..מס
 ןעראםטין?נוא ןפפראוו קעװא םיא טלאװיזתוזוםלרעדןז,ןיןאל
 קנ טין לאז םפ ,ןאז^ טיני םאך.טא.ך ךןן װא ,רךנןך קךקיא טימ
 ןעפראוןי^ קעוןא םיא טאך ביךן יך זא ונין$ םהךםא ראפ הפךןרא
 ךיזןיא טאהיג טאק רמ ימ עךגאדפפי^א זא טןײה ,ירטלע רעך ףיוא
 םנאמ ריא נוא ןאמ ריא ןײפ יוזא ןעלךנאהען וצ טײקלידא ליפ יוזא
 ןיבאה רימ םאװ םזדךן* ערן ןיךײך ןױזע ריט ןעלאז םאזו , רעדני(ר
 נוא י קראה עטוג ה׳תמא יך טימ תודמ ענײפ עלא םיא ןופ ת׳שריעג
 ןײא ימ רעךניק ףיטש יענײס ןעלךנאהען וצ ףאה ךיא םאיװ תוסזן
 .טסלאז נוא ייךףיוא תסנ ןהעז.וצ ןיןלעך דימ יפםלאז ,רטומ ה׳קמא
 יןמא ,רא;עגןאל ףיוא רעךץק ע^ײאטימ ןיךעםטנע ךיוארימ

 ירעטומ ףיטז^א ראפהנחתע^יױוצא
 רעןומ רעזןוא תעב פלרזרעךהךוח עןילייס ץיד.ידמאן ףעניצראה
 טאה ך םאך .האל ־רע^עלו^ ריא קךינ אןקמ טאך לחך ' י

 וטםאה ,רעדניק ןײק.טיאך יםאע עןיוטא ױן זיא (לײי)יז נוא רעך.ץק
 ץרעץל ריא ץיבעג לאז ך .היקן ץיא ןעק^זין ץא ץבעגין ןײךא ריא
 םאןו רע־זץק יד זעוועדאך לאן ין םוא ,בקענ ןאמ רי^ וצ הקלן
 ריא טעךעךאהינ םאך ך םאװ חוכן םעך.ראפ זיא ,ץןאה םעון ההלן
 ןיךאוןין טרעןטנעין יז מן< סײי עםײײדא ןי■ פאחד ס•״ ײ סאײ)רעךניק םנאמ
 איו.ו >,טץרעלי;יץז^ןעמ זןוא וטםאך םעך םימ ,דניק ענעקיא טימ
 טליךנאהען׳מ נוא ריעךניק ףיןזפ יטעװעךאך׳מ זא תמן רעך זיא םיורן
 ל9 טײמ# טלעךהזךמא אך ףיוא םעךןום תמז דך ,ךילךץ־ר? אײז
 ענעןײא ןום טאיה׳מ םאןו״עהימ ד לײונ ׳רעךניק-ענעץיא ןופיױן רעבעה
 ןעוט םןיח ילעב עלא םאזו ,ךא] עןילןיןאנא רונ ךאך מא רעךגיק
 עךמערםא דעןא .ךאלעל^יה עו־ךיא .ןייא םעוועךאה ןת ך ,םאך

 ס*לאתש?ם
 ןי?עד? זצ ןענהאוװן ניא קןךעל ומנ ןין ךיוא ןױןינעם ראס סאך מוו ףאךטשי םעטאנ
 ןייא יךך ןפהעו נוא ״רוטאן קךליװ םעך זוע^רעןןיםיףיזן^יד ,לארנאקם'רעןניורןא
 ,ץךא־ר עגיד׳תינםחך א עכײונ איןישאטי יצ ,רעךןיק ףיטם> יך טעןןום ןואי םמע ןיא זיאיף
 יד קרזוי 'ןאל .ךילדמירם ײ! קלךנאהאג ,קנאז םינכזןי יד םאוו טין ראן אי׳, טךעה
 ײז טעןניד זא ,ןינקו? ןיוא ריא ירעךמיק. ןיןיקקאה עמיי יד דןאכענ זיא רעפםנ־ןג
 חן תוכזי? נוא .נעוו ןףהנ ןיא ןעןךעל קקק, רעהיא 'ךיז.טעוועקעת תעזעירס יד זא ,רבק
 טים רעךןיק ע^עגײיי יג זײ1 י טיףן םיוק יך טאה יף שאװ ,ךאלאגײם ערהיא

 ,. י ממ לז . קהף־^דאןלי׳ןױז׳יןמיםשןיףזןזןיזא
 ױ' ' •׳*•״'



 וםק רעשומ ףיטשא ריפ הנחת עטײװצ א
 ןיא .קי5א ריא טינין רונ ןעויעךא׳ד זע ץיק.יז טאהן עלעדעה
 רעדייןל. ״קמ? קומל יעדזיא ,קעןוא ריא ם$ײלם גוא ליפע|3
 ׳להיפי^ ןעכילק^ ןעניוה םען ףיוא ט;ייע םאן םוו ,טאהם רעגילײהא
 אוצ יןין ט?ירנךא@ רעי ,םי.יול רען ע^א איוו רעןעה טיי&ק רע זא
 ריפאל ,םיורנ. רעײז םען ןופ רכץי רען זיא *םורך ,(״ תרזקה יהאלמ

 ײעך ץכעץנ ריא טסאמן זז ,חונתט עןיורג טיו? טנ.יולא$ רהיא וטסאה
 םיטבז^ךטןײ^טאה רן םאןן קיךעל ףםױ ,םיקףצ עןיורנ רעדןיק
 זיא (לא־$ך ץךאולײהןן ץין ץא םא^ קיךצס ץ^ב נוא ,םייעהי ןיא
 ףיוא טאסי? תח; יין ןו*טארן ין ,טיןקטס תי^ רעך ץךאךױג טיובינ
 רעניל אזלא •נעךןאן^ רא; טץעון ע^יװן יךףיואינוא טלעוו עןר
 ןופ טךפבו ןיןביז עןיכעלץ עלא ןופ ץךוה ןי׳יס.גינײך. ,רטאן רעגיצלאה
 נוא טייקגיצךעהטיוג ריג? ץא ץא ץ$א?פמא,,ד$ץ ןופןואסעכ
 ףיטשא ץי!וצ ץלאפי? םיוא ץו* זיא לןוג ןײט ביוא .טײקלךײא
 טלעוו ף םאוו םרעןןומ ףיו^ ע$מג ך ןום ץי] חותןל יץא לאז רעטימ
 ענע^יא ע$ײי3 ייג קלךגאהא^ ײ1 לאן דץא ,יין יטין? ךין״ט^נע?
 ענײמ ףיוא נוא ײז ףיוא ןעהען וצ ץיז הכוז לאן ץא,רעד;יק

 * ןטא ׳ תםג לי* רעןגיק ע^ײא

 '..״£ 1. ••לא חווו
 םאונ טען ׳.עגעגײיי איד ןנחינחאול זױאי תיחט* ערעןןיא [ים עעכישיןיד ןופ (י
 זיא האל רעטוט רעז;וא ח$?ח [ײי ־״* ןעװעךאח רעד זא םיורא רי$ ןעהעז. - ..
 ןעװעראה םילחך זא טקרע$אג טאוקף ׳ןעו?} מא ײז ןעלר;אהענן ומנ נוא רעך;יק.ףיזןזןו
 ריא רא1 רע?עה טײטי? רעךןןן ■,חחד? זיא םעך גיל ונז נוא .דןאז עגיטכיווא רעהען
 לחד לײונ < םישלי? ריע ערהיוו ןעוועךאח ןעגועךאה קאזוליםארנז? םיורנ לבקמ ןעז?
 רונ םאדטוטױנוא .ל?1*׳ו3ידמ •אדי״* איד יןיוא יײ1י ׳רעל;יק ענע;ײן< 'איך
 םורד ,םײח ילעג עלאייןו ׳רוטא;יד דצם רעך קק.רעך;יק ע?#;ײןו ןום ען;א\ועךאה
 הפלן ןירע;יד ריא ןעםוני;דןיוא חאל טאח םע יזןן ,סלוע לן? וגובר ןױא? ןגלעמ ן'ז?1?
 ײ ;יןרס א רים ן׳בקעיי וצ קגעניג טאך נוא ■אך טוט ף לײזני ,רניק ןײקרעטומ ייך טםוק

 .נוא רעדניק םיחםרן יןעוועךאהיןיםלעס לאן נוא תויוע על* יוו טײק?ילךיזןא;םעלא ירונ
 טאהיג טאח הוןלז םא\ו דניק ןיטםךע םו* ,דןאלבלעק״עךןיף ןעיועךאה םאװ תומהך
 ןעםוקיג זיא םע ׳דנ א?״טנאזי; חאל מאה טליךנאהא? נואי טעןועךאה םאוו יד ־יעבא
 יענינ ןעשאגיי םיא טאה נוא ידע רעטט א רעך טךעשטנע ,ךיוא רעךניק תיטט׳ טט
 טעך טימ ואי ,מלערי יד קןרעל צ ,*דן. רען־וט עןיךי ,ןטךז םוצ םלוע ל# ונובך
 רעךניר ףיט^ יצ ךילדנײר? זיא ןעם סאון ל?ז? םעלא רונ ,רוטא; םעלא טינ םאך טום
 לזםיירעטונא ט־?וק ,ענעגײ* וצ ף ימא ךעךניק יףיטק ךאך טעולעךאה ף זװאךחו

 ד .בוטןי ע^נאנ ױ ףייא ילי^י ר?* לים יי! זפזקץי אזלא ,ןיוא
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 *נפז׳פ םאװ רךנואװ ענייד נוא המכח קיךזםאג רפגילײך ףעםיורג
 םינ זיא ,קםאשעב שקאה וד םאוו'״ טלפןו ןײך ןום םיורא י׳ 5
 םפךי ןיאטגיל םאע המ?ך קיך טםיוה רפביא נוא ,קבײבשפ} יצ
 רעזנוא יװ /זפנעמ רעך זיא םאך ע^עםלעון ענײלק ך ןופ ףאזעאיז
 אזא אזפינ זיא םע(׳הנ שײק ץ*)הלפה ריא ןיא טגאזיגטאה הגס יפםומ
 רעלײמ רכילטםני(ך אזא אזןינ זיא םפ נוא טאג רעז?וא\ו רעגיליך
 ןײולרע^א ,הךוצ עטםנעש יך ןעלא§ םי1א ןעןר םךו ר־שבא /רפ יול
 היא ןיא ןבעג ןײרא טינ רע ןע,ך טפאהבעל ןײק.׳םיךעךי/ןײןך .ץראך
 ךיוב םרעטומ ןיא דניקא ,הךוצא ןיא הךוצא םיוא טםלא£ וד רעבא
 נוא.טפאהבעלא נוא םיךעךינ ׳קראהא ןױךא ןעטראך טםבי; נוא
 קןךױא יוזא ׳רעךנואװ עעיד ןפלײצ רעך םיוא טינ ןעןך׳מ יװ יוזא
 םענעפעשעב עקיך״עלא טימ טםוט וד םאון םיךקה ענײך וצ דנודנ
 קיז םיא טםקיש נוא םיא םטיה וד ׳ ןישנעק ןיטימ טפיוה רעביא נוא
 רעטםעךג רעך ׳ דנײרפ רעטוג רע^םעב ןיך םאיװ ,טךא אזא ןיא זײפש
 ןיארעטומ יך ײבװיא םאך ׳ןמןר וצ טינןעטךאךןעןךרעםעםאךמ
 םעך ןעפאפ ףיוא טםלאז וד ,תונמסר ןײר ךיא טעב אזלא !בײל
 ,ןגיטפערקנוא ןעטיה םיא טםלאז וד,טצ>ךרעגנאװשיךיא םאוודניק

 ענײ] עלא ׳ךאלרעךילג עניךי עלא ןיךעוו טלעקױוטנע ןילא; םע
 פלא טימ רעשיךפא רעטנוזיגא ןירעון ןערװביג'לאז רפ ׳םיזקוח
 םיוא םיא קטפעךק ׳ךיוא רימ ביג נוא ׳קמיןרגיהײב עטוג ניוא םישוח
 ןײק_ נוא קעךש ,יןייק ןיםעךט טינ הלילח רים לאז.םפ ׳ ןיגאךטי וצ
 .לאז ךיא ןעקנאדיג עטוג טימ רימ ףלעה נוא ,םענעגעגאב עןךביםוש

 קיד ןופ טײןךםיורג (יך קגעװנוא ׳(איןעקאן עגילייה' קגעװ קטכארט

 . \ םםלא המעם ־
 נוא ליח;ם םעך ףי׳.א טלאםי) םיוא ךין ןינאךט תעך קקנאךי; ע;ילײה עעונ יך (א.
 םיןו טאןן ם? ןוא ״דניק ןום עלענחעס ״ןיםײדעק ויצ לים טאך ,דןיק םעך.
 תובא יקרם ןיא .טײקליךײא זצ יןױיוצינ ןעוויג ןימײצ עניךאם ןעגײז טםין םוא טינ
 טנאזינ טאל יא?ז 13 ן;חוי ׳ר זא רימ ןע)רעל לײיונ ,ןיט׳נעם עגילײח ןואי םינואנ עם.ױר;לים
 ןום םכח םעך ,אנןוןםדרנםעךףיואחניןי ן> יא ,ןינעלינ 'זיא רעמים יד ןוםי ןויעךירעך
 ןעשיזכור ןיא ןשורנ םיא ןעמ טאה יןזא)ןיךיא .קיךצא < לודנא ,אנתא ןיד.טעוו דןיק ריא

 איצנה ןב עזעוהי ׳ר (ףיוה יןעכילךעוײק. טנעלם ,ןאזן ןא םיא טנעלם ך תפב ולימא
 רעום.ידיטמוק קןאך םעךנ ׳ימךלױ יךםיא. •,עלעןמא זיא םאך שא דייךם טי9 יןינאן ך
 ריא ןום טײצ עצןאנ איד לײונ ,יע)ײ1 טקךיװינ ליס ריא ףיוא םאך טאה ,לודןא
 ײ5 ןיעעגיג אין טאןד םיא טים דעןנאו}^- ןעקנאךינ עזןינעךיא ןעןא״ך ןי;אךעת?ץזא

 • ג״פ ן '



 וםק תר^ועמ השא ןײא ריפ הנחת
 ןיןגול? מקיס ןיא ןירעוג טםילםינ ןײא לאז םע ידכ? ,היות

 ןצ ןײג רעביא דןיוא לאז סאך נוא ',תוצמו הךו־ת ןייך וצ טפאשבילא
 ןײא ןײ1 לאזר? זא ,ל׳םומ ם׳ךניק םעך וצ ,ןיטולב ם׳ךניק םעך
 ,דךותןײך יװשנעמרעטונא נוא דיא רע^יראװא '״דךות בהוא.
 רעךףיוא ןעוויג ןענידםאווםןךיךצ עגילייה עםיורג יד יװ ,טגנאלרע?
 וצנוא ןעמאנ ןײך וצ דובכ םיורג טםאשךאפ ןיבאה םאװ',^לעוי
 םיזענ יך ןעשיװצלײךט ןײמ ביג'נוא'.לאךשי. קלאפ עביל ןײל
 ןיא רעמיוב 'טכורפ ערעײט טצנאלפיגנײא יןעבאך םאװ יתויגךדצ
 עטוגא ןיא םיא ןיךיובעג וצ רימ יףלעה נוא .ןעטךאג קיור ןעשיךייא
 ןעךױבעג ןופ לעםילש רעך לײװ ,ןצרעמש עםיורג ןא״דעש עגיךלזמא
 םאװהנאה ןיא ריד ייב רונ ךאלמ ןייקיוצ ןיבע^יג רעןיאטינ וטםאה
 נוא .טיןךגיצרעקמיךאב נוא עךאנג טימ לום דםך בר ירעך טםיב וד
 ןעיורפ זנוא וצ טגנאלען םאװ תוצמ יך ןעטיה וצ בא רימ* ףלעיל
 עךעגנאו^ עשיךיא' עלא נוא ןײטשײב רימ לאן תוכן רעך ילכב
 לזע טימיןעךױבעג גניךג נוא ןעגאךט םױא גנירג ןילאןיןן ,ןעיורפ

 '.ןמא .הכךבנוא * • *

 .. ♦ חדלה יחא הנזדתו _ _
 ,ת׳ישה יצ חאךוחו ח5יי9 י״י ■יזיי׳ס יל יז לאז קהןיק יעגייי [י?״?
 אוד םאון > טא; וע^ינחא׳ד ןעו?אן ןעביל ץיד ביול נוא קנאך ךיא
 ןענילרעפעגםעך טךי?עג רעןיךא דןיק ץימ טימ רימ ־ טןאך \ '

 השע ם
 ףיוא ןײן ללםת? לאן׳9 ,טײל עםיורן לים
 דיסלס רעםיורג.א ןײן.לאז רע.דזיק םעך
 יךיטלת ןוס תולעםתזד עםיורנ עךיא זיא .םכח
 ״דןיקןיסיוא ט,ךרױויגןעל)אה םיקיך*ן םיןמק
 ,תיךימ רםס ןיא טץי* רעך טךע\ן סע י\ו
 ,םעבלוב ןיבאךןיג טאןו יורע עיעגגאווז^ א
 םטוז ןום ע?אז עטיורנ א קםאלין םיורא זיא
 , רחיא ףיוא טרעך;ואװ ראם ךין ין טאח
 טאךנואןא^יןזאלבא דניווא טאחרעהכאן

 ,ניוא עטכעך יך רעטוט יד טליטײךטךאם
 ,גיואיך ןעבירי;םיוא ד;א,ך ן־טיט ף יטאזד
 זיא דניק םעך ןעךיובענ.טאח ף זא דעקכאנ
 ןעכײגזא גיוא עמקער ן?על םיא ײבךעווין
 טקךיווי;טאה הקזןיחס ריאלײזו״ע^אזאןופ

 , . םםלא
 םרעטום יד יוי אטיטיםא נוא .דןיק ן׳םיוא
 ,דןיק ןום ל׳סומ ן־םיוא טקךיוןי ח^חמ
 תיב ןיום נילנמײ;ימ? עגילק א לאן םורך
 [ירעעאװוע ןום טײ? עיצנאיג יך נואהןיקטה
 רונ נוא ,יןעקנאךיג עיזןײראג ןיךיךן םיוא
 תובא יד ןינעמ קקנאריג עגילײס ןיטכארןנ
 יךיםלמ עםיוך ניאיסיקידגזןיגעװםיזןיודקק
 ךא1 עכײלנ א זיא םע.נוא ,רוד לכ? םים?זן
 ןעננײח ןילאן בוטונ> עוןײדיא רעךעי קא זא
 ךד לאז ף ,םיקידצן םינואן ןום ןיזןערטא?
 .םעךזינעמ ןיטכאדט ניא ײז ןא קנא? יעך

 ידיםלמ עםיורן רעדניק יצ ןײ1 ח?וז ף טעןן
 טים ■רזןאי עניגאלי ףיוא םיקידצ} םים?ך

 ■ .ןיםא /תחנ לים
 קמ
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 ,,ובולציל טךי$י;רעןירע זנואטוקאןד זמוו יוזא נוא .דסח טימ ץינעלן
 רעטכעו$ ע^ךיא ע^א ןירי? רעןףא דםה ןייך טימ וטסלאז ױזא

 - •-* .ןזיא יםול^לו םי.יסל ׳ ;

 •תת? ץכאנ רעטרמא ראפ הנחהא
 ןעוײג םץקמ קבאח רימ העםעםאךמ ופלעוו נוא גינעק רעםילרנ
 גאט טבא וצדניק רעזנוא ןײז אוצ לסיןוצך ןעגילײה ן־״ך י׳ ז
 טאג רעביל ריך יךיא טעג ,וניבא םךךבא וצ ןעטאביג טפאה וד ױו
 וד י\ו וזא נוא ,ןבךךא ןעוויג ביךקה םלאון ךיא יוו ,דוצמ יך״ןא םענ
 םיא ןילײה ,וניבא* םהךבא וצ ילא^ך ךאלמ םעד םקיזעיכ טםאה
 םיא וטםלאז ױזא ,הלמיג ךך וצאך רפ תפב ,טייקםאלוע עניױ ןום
 ,ןרעוו דנוזינךױ לאזירע דנואװ יך קלײה םױא ,דנןרקמיוציןעקױ?
 המלטז האוםךא ןעקיזע ךױא רימ ומקלאן הו$ב עגילײה יך תוכזבו
 םיא ןעוועךאה וצ רימ ףלעה נוא ׳,רעךילג עקקאךבוצ ענײמ ןיא
 גונעג ןעבאה לאז רע טסיךב ענײמ ןיא ךלימ עיפ^מ ײזנוא רסצ ןא
 הפוחיןיו הךוה וצ׳ ןײז וצילךלמ םיא ןײן הכוז לאן ךייא נוא ,<• ןיגיך וצ

 .ןמא '• םיבוט םישגןמו

 ♦טעב־דץק ןופ ןײט^ ףיוא ןײ3 הנחת
 ןעמאנ ןעביל ןײך.וצ האךוהןחבךזא בינ ךיא ,רעטאם יףעגידענג
 טעב עפאלזע קימ ןום ןיביוהיג ףיוא רימ ו*האך וד םאוו
 רעםיורג״ןזסנעמ עלא ױןםאג ןיא קג םיורא קנעק ןיוזעלאז ךיא
 ןופ״זא טניךראךאפ טסאה וד יוו רעךנואװ ענײך טכארטעב ךיא טאנ
 גיךנעײןםעךטימ קךאווינ טזײןז^ך תא דניק רעךםאך טולב יך
 ךלימףיוא טעבךאינ רעביא טײצ ע^רוקא ןיא וטםאה ,ברל ןײמ ןיא
 גיךק^ע לאז םע (טסודג יד) לאױקא טסאםיג טכעך וצ טסא,ך נוא
 ןופ׳גנונעפע יך טניךךאראפ וטםאך נוא ',ױיםיוע ןײןזעיךפ יןיבײלב
 טין גוא גיטםאה ןיבױל׳טין לאזיםן׳ ,ךאלאכעל ענײלק טימ לאװק
 רעך זא טניךךאךאם וטסאה ךיוא .עלעזלעה יך׳םיא ןיצײלםראפ
 ,הא .דץק ןופ רעטלפ םעך ךאנ ןיהיי! ךיז לאז ךלימ יך ןוםיםסט

 יײי , * - י —-
 קיוןי מא ןןיין ףיםוטך לאז ,םא ןיךז וצ ןיבען וצ בא םהיא טניכעל׳ם ןעזל <*
 לאן ך ,וןל-מ עטןוזין ע#ירם טים יירם ע;ילךע קיא',םא עטינ א פדיא .ראס יצ רים
 וצ ןיך חכוז לאן ךיא ןיא ,דןיק ןעגיךז ןייא ױו ןיםאם ףיואנוא ןיבאךן ביל םיא
 .ןיךײךנוא ןײג ןגעקילאז רן ,ןעוןיירפא ןיטנומ;א ןעבנײרב בא סהיא רים טעון ין ױן ןעהע;



 ודםק מעב־דניק ןופ ץיטש ףױא ןײב דנחת
 ןײך טיס די9 זענען,רע$אן רעץצךאה ,ץןז רךנואװ ענײך םיח? י1. '
 לאז רןן ;דץק ןײמ ןי;ך.וצ מני? ץןאה מךנעשע לאז ־זןיא העפ$י
 זעפנ תסעי ן* סיוא דימ םיהנוא ,ןי5ײלי1 גיךעגןוה טינ הלילוי
 טלאק וצ טינ הלילח לאז ךלין? עןים ,םעל ןום נוא קעךוע ןופ ניא
 ךיו? ביג נוא ,דץ,ך קימ ןיטא# ראם טין הלילך לאז םס ,ןירעז!
 ןיגײז ןיבעג וצ טײצ יך גילכיר ןעטיה בא ןענעק.לאז יןיא טײקמהור
 דץק ןײמ זא.ןיךעה רעךךיא לאוףאלוע ךיא תעב נוא ,דניק׳ ןײט
 גיךעפאלועהךילך לאזךיא ,םיוא רימ טיהנוא ״ןץך ליוו נוא ,טניױו
 םיא הלילח לא;ךיא ,עלעלײמ קךףיוא דנאה קיס קץיל ףיורא טינ
 וצ םױא רע^כעז? עןליךיאיעלא ךיוא ףלע,ך נוא ,ןעק;רך רעדטױ
 ןעונעךאה וצ םיוא ,ענאװעךאך עגניךגא טימ רעךניק עךעײן.ןיךי־?

 י.ןמא ,הךות עץלײה ןײד ןןךעל רךןך קא יך ןיבעג נוא
 ♦ טעבידניק ךאנ לוש ןיא טײ;קמ תעב ה;חת עײנא

 רעזנוא ףיוא ןיםעזי;ןואןעועג טךעוו ןעײז ריו? ןעןו ,בינעןכ דעםימג
 ןעץלײןך ןײד ןיא זץא ןעועיווץ םךתי? טו?אה וד נוא ר;אך
 ײװצ ןבךךא קךץףב טןךאביג ץרעניוןע;א טאה ס־׳יקםה תינם־ד)ץאלאפ
 ןןךלא',עמיױוצ ך נוא ,סי הײ■״ ײיײי)תאןן-ז ןןרקא עץיא ״ןיביוט
 איךןאויױ ריא טימ טסאה וד םאך םידן^ן איך רא? /י״י־שא קנאיא)הלוע
 איך ןופ ןיךאוװ;לוצ;זיא איןםאוו ,ץןאה נוא ןיגאךט ןופ טײצ עןנאג
 תין רעמוא טגיךניחא? ץבאהריה זא טקגך רען^ ♦הןןסעןיתג

 איבנ רעך טגאז ',ק';נײךן טי; ןןךק ץיק^קק ךיא נוא ,שךקמה
 ,ריךראע ןיגאזרימםאןו תוחןקןרן םידיק יד (וניתןק םיךן הזןלקנו)
 תונןךקהת^ טןאךןױ ץםלאוי ייי? יײ זןײל? י50 ןיד טימ ןא וטסםע?
 - (שדקםה תינ ץיל?) ״טעןן מוה עץלײק ץד ץא ןסיזקין ךיא ץן יםורך
 אזד סאוו יןך ץהיוך ןײד.ראם קו;אנ קןיל ץיב ןעק.;;א1 נוא ץןיול

 נחנאיצ ט״׳יײ > קוי״ל ןײג י5צ םיורנ ן* ליױנ < טזןיק יע?סא דניז רעך (*
 פודד ,סהיא טימ ןיד טי;רחען? קלאן יד קרעוליןי ניא ןאמ םעך ןיזןליז? סאוו ןעלירס
 יד לײװ ניא ,תיללוי5 יי נ,א 1ד״? נ^יא* יד ףי1א ננובעגראןא יןעבאה יז ףךאד
 יחיעװ זמעט׳רא* טינ לאז יז. .חזן׳א ױ (* ׳יוכ^ םעך ףי1א שא-דינ םס טאח חי1מ
 זיטלאשיגימיג נוא ןיראװינ׳ױ #יג *אל םאװ ױ יליזיא ,ןפיוים עלא יא ןימײהינ ד טאזד
 שנזיטלי# ניא טינ ןירעװ^ םאװ ןןיורמ ענידלודי}יך רא6 ניא ׳,ן־ן־ק,# קןניױ&ךיוא לאן
 טלױןו םאװ ױ 1*ו חם י,דןיסא ןעטענ ץין לאן ך ,ץימי ךי׳יא ןלךק,־יעך טננײ־י?
 ״בענראפ ן>,רא ןעעײ־מ ףיאי ןיא הריגנן ןײא ד שא,ל רעצ סװינ ןים טךעווזץ רעך?
 טזװ׳ ;דיײרע^נניאװנזױ מי; טלײ* רןןדעךא טךען# םאל דעךטגײה ,ד?ך עךיא

 .סעןףיואח^ ״יײ? מ״ל יזײי? נ* ״ײי ״*ל 5?יײ? 1ײי י״8
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 < שאן דןןץליס *>?יב ט?יולי; ,גא^דןי^נוא ,רין? טין?.• ןא$'$ מ?א׳ד
 טסאה וד ,ז^על? ןעגידןך םוצ םעסט םןוט וד ,טל?ט יעךןופ גימין?
 נוא ,הן$ס עסיורנ אך ןוס טעןןעךין נוא ןא^ םעטוג לי$ יןיוא ריו?
 עןנאל ףיואדןיקא',ךיובץימ ןופ טסויס טין? טס׳קןיג ריו? טםאה
 טבעל רעך דןיא באה דסח ץיך טיו? קך (וחיבאינא ד*ח בויב **י) ;דךאי
 ךיז 1ךף נוא (ד״איינ דש־יק לכי׳י לא חיחת״א)זיוה עגילײה ןײך ץ^ ןעו^וק וצ
 יןיא גוא .טנךיפ םיורן טיו? ץאלאן קןיליה ץיך ןיא קגײג נוא ןעי;ק
 רים ןופדסס ןײד ןאס ב$ טין דעסײונ טסלאז זז ,תונססד ץך טעס
 ןא דניק יד ןעוועךאמז םיוא ץיז הןזק (;״> זײס *ים יים) זןואיטסלאז נוא
 ןייז לאז םע ןוצך י?דיו. .םימ^ תאךן נוא טײק_צןיךיא עטוג יוע רעצ
 ןיא טןךןרזיה תינ םעך ןעיוב טסליאז וד ,ריך. ןופ ןילד רעטוגא
 םאץתונןרקך רךראפ ץגנײכ?'ןיטראל ריו? ץלעוו ניטיד עבמגוא

 ,קא ,הךוח עץלײהי ץיך ץא ץןנאני;זנוא טםאה וד

 ♦ (דניקא ײב עלעדנײצא םיוא ךיז טדײגש םע תעב)ןש,ד לךגמ ודנחת
 ענײר .ףױא החגזעה ץײ־ב נוא רפךץאמ.עץיד ,זםאגירעסיחג
 דץן? רעך,ךו ,ןילײצ רעך וצ םי1א טין זיא םעגעפעזעענ־'־ , 'י 8
 (טםױנ־םרעםוט ןום קנהאװםנע) טםע(ל ענעגײא ףי1א (ײג םי1רא ףךאך

 ביול נוא קנאך יןיא ׳זײפזק ןײז ןילאס וצ רעץיצ וצ םיא ור סזפייךנ
 י/ האיצמ הךזעב יך ,טנעזירפ ןע־קײט םעך ראפ ןעמאנ ןע^יליןייד
 ׳עלעליימ ןיא דניק ןיימ ײיז ןענופיג באה ךיא םאוו עלעךעפ םעך
 ,ףיוא ידםך ןײד ןאט בא טי? טםלאז וד תונמסיר ןײך טעב'וןיא נוא
 עניךעביא ך ןךײןוע םיוא גנירגי ךיז לאז םעי קםלעה נוא רעטײװ

 ןיסע ,ןוצךןײך ןאט ןעןעק לאךרע ,קטצעל םעך זיס ךאלעךנײצ
 ,הךות עץלײפןײך ןעץלעך רךמ ןיא ןײג וצ ןיטםעךק ןיפײלק ינוא
 קלאז רים זנוא ףלעך נוא ןףאה קךקךאטזעטאג רף טעק יןיא
 תולכאמ ןיק זיםץ טי;רעכיצ ף טימ הלילןו לאזרע ןעטי,ל בא םיא
 ךיז ןעלאו טײ? נוא טא; ,םורפ נוא טוג ןײז לא^ רע רונ ,תורוםא

 .ןמא ,ן^ײפםיא טימ • ■
 ♦(חיױ מ ןא טבייה דניק רעד תעב)הואנ ךרבךמוה^חת

 פ^עע תיד ״ןייא ןעןא?*? ט?א? ײ דעמחעהמעראכ
 םעץיק.נוא םימ יל53 ןעסךאן ***;״'

 זונס*ה . לי . •: י



 טםק ,׳:הואנ ךרבדמו הנחת .1
 רךכב־ ,ןיזןלעמ םעך רונ ,ןיךײר.ןופ טנעױרפ םעך ןי5ע.גיג טינ וטמא׳ל .
 קי־!ףיואסענעפעעאב עטםריעײט ־ף עארן זא ןעםיװ, לאזיד^
 ףיוא .רונ ה#ומ'יך ןינתנעב י ,ןעטלאה ןענעק ךיז לאז רע.׳ טלע15
 עגילײק ןײד ןענךעל ׳ ןמאן ןעק/לײך ןײך ןיבױלוצ ,קכאז עגיטעיז)
 רעצךעה ע^רמי״חט ןיטםײרט ,ןשןעמ ןעשיװצ םולש ןע?אמ ,הךות
 טאךירעםאמ ןיךײר וצ טביולךע 'סיא וטםאה דםה ןײך טימ נוא
 ראפ טינ לאז רפ םוא נוא ,תוכרטצזד עניך וצ נוא טפעיעינ וצ גיטײנ
 וטםאה ,טףךזעיךאנ ןיךײך ןיפיאח נוא׳ טםא§ ןעגיטןניוו ןײ.ז ןיסע^
 ,ןיךעיומ יךוצי טימ (גנײ םעד)ןידײך ןופ עניזעאמ יך טמאציג םורא
 םיאלאזםע ,(קפיל יי)שײלפ ןופ םענײא נואי (יעגײצ יד) ץי ב ןום םענײ#
 רעךזא ןיםײצ רעך ,ילב רעײטא רעיך זיא גנוצ רעך זא ןענאןג דעך .
 טאן טאה דנאה ןײזרעטנוא , האיךיביך ןופ"רעןײק.רעךזיאזענע9..
 ןעקךײד. עגולק נוא עטוגיעניױ טימ י ,רוטאנ עצנאג יך טיורטךא?
 ׳ןרעךיה? ריאירפ ןעקטךאוו ןעשיךאנא טיםנואי ,ןיביוהךעריא ־יע
 רעך נוא יןיבע? רעך (ןושלה דנב םיןחו תומ)טגאז ךלמ,ך המילש ימ
 ריםי טםא,ך וד יוו 'יויזא טאג רעביל .'ד;אק קא גנוציןייב זיא טיוט
 ױןירעיללאז ןיךפיוא ענײמ ,ןע3ינגרע§>ןעביזרג םוצ ןעךיג הןזמ

 'וטטלאזױוא ,״עמאמ,עטאט״טגאז דניק ןײמױן,עלעןיט# עךעײט
 ןיךייך טוג ןעןעק ןיוש טעוו דניק ןײמ יװ ןיךעה .וצ ץךי הכזמ׳יריט
 ןיכאמ נוא ״השמ ונל הןנן הךות,רעטרעװ עגילײך יך ןיגאז טעך נוא
 ןעםאשעב טםאה וד םאך זײ§ש ך ראפ קנאךא ריךץבעג ״הכךבא
 וצי םיא ןײ1 הבימ ךיוא רימ טםלאז נוא /ןישנעט םעך ןע^יטע{וצ

 ידסדחײררונ ׳הלילק ןעגיל ןײק ןױאזטינ א^פו ׳הלילל
 י.י .ןןכא ,טײל נוא טא^ רפ ןײש ןיךלאזםע ״דמלךן הךות .
 רדח ןיאדןיק םאך לאט ץםלרעםעךקךי? ןײ? הנחח
 ־ ן ארזננ ןײ טןיוח ר? ןעונ.ניא ש־ןיח ןע;רע> ןא טינײהדניק םאךןעינ ןיוא•
 ׳ וד םאװ ,׳הנת&כ ע־ךעײט יך ךאפ ריך קנאך ךיאי,טאג דעביל

 העזז באה ךיא נוא ,ןהמ ןעןיל םעך ןע^אשױדימ טזקאה .
 ןידקתעלידס ןיא םיאחי^ ׳גאט ןעןילקילק םעך וצ ןעזןיג



 רדח ןיא דניק םעד ןיריפ ץײב חנחת : 338
 םענעךלא^ םמל ׳ טחל דד ץעט׳ ךיא יןילקילנ יון < ■דא <הך1ת עגילײק
 יכלםדלם)גינע,ר רעמיורג רעך.סאוו ,זפ^עײג ןיזפנאליךב טימ ללאדעמ
 ♦ (ומלתד״א יכיםים)ןעןהנאיזןקב רנאה־ןעגײא ןײז טימ זנוא טאה (םיכלטה
 ך פאוו הךות רעזנוא ,ןבעגיג דאךאפ םיורג טים יני? גראב ץםיוא
 יןיוא טכײלען נוא טעטכײלעב טאה עבלעװ ,טכיל יעםיורג יך תא
 .ךניןךןײמ טנײהןעװיג הכוז ךיא באה״געוורעײז ןישנע״ך עלאטצע^
 :,ןפיורפזנוא ןום תוכ:ז טפיוה רעך זיא םאך םאוו ,ןעתעל ןיבײהיןא
 טימ.ךײכזיאמב םיזן>נ״ (ײםלת קגילײה ץא> ןיבײךש םימכחעךעזנואיו)
 ,אנוש-טולב ןעסיורג םעך (ץײ חצנם)ןעג;ז םישני ןעכע,ר תוכז ןיללעון
 עךײינ ןים י ןישגעמ י םעך ןעךיפ רעביא לױו^רע.םאװ (ערהירצי יעו)
 רעךןא ןףךנוא ? ןעתעל הךותי ןופ רוט? ןעגיך ײז דלאב יון ךטלעװ
 םימ?ס עךעזנואיװ *,הךות רונ אןפינ זיא עךה רצי קגעןי. רעןויג
 ןע^אשאב באה ךיא (עךה רג£יתא־$)טגאז ת״ישה זא ,ןיבײך#

 זיא יז םאװ הךות יך ןיפאשאיז רע^א דןיאי בא.ך :,עךה רצי.םעך
 ריימ ןענעק. םאון טימ אוט ,םיא ןיגעק ל׳טימ-לײהא (םיןח םם א)
 טימ ,דומלק רעגילײה רעך טרעפטנע יעךך רצי.םעך ןעגיז ןעיורם
 ןיביאה ,הךות ןעתעל רךןד ןיא ריעךניק עךעזנוא ןעךים רימ םאך םעך
 ץךאה ןײמ דעײזדימ טײךפ םחך י,הךות יןופ תובן םעד ךיוא רימ

 בא,אנון-.ריו}אךראב,רנאך רעײז ריך ןיב דןיאנוא.גא^ ןעגיטנײה
 עגילײה ןײך תוכז? /רעטאפ רעג.יי{ךאה ריך טעב ךיא ,ןמחרה
 רע ] םיךיגה״םש נוא םירבא ח״מר עניך יעלא ןיקךאטש וטםלאז הךות
 רמכח ןיבעג םיא טקלאזינוא ,הךותי ןעתעל וצ ןיטןגערק ןעךאה לאז
 ךעך םאװ ןעקץיךיג'נוא ןײבשךאה לאז/ רע טײקגיהײק עטוג נוא
 ךע ץךאה עךור?א עטוגא םיא ביגנוא ׳ןעגךעל םיא טימ טעװ יבך
 ױםתל עפש עי?שמ ך זץוא נוא ,רךת ןיאיק^ה טימ ןעםיול לאז
 יי^םיךמלמ עמורם נואעטוג ןעגניך םיאראםןענעןר ןעלאז רימ
 טײקגיהור זנוא ביג נוא ,םימי^ תאריינוא הךות ןעתעל םיא טימ ןילאז
 ךןג ויאװ גיידנעטש םיא ןיךעהךאמ וצ טלודמ ןי?א׳ך קלאן .רימ

 ״י•• י׳ ״ ♦(אןעתעל זיא םלאס , ״../ ׳ .
 ..*ן.. • • ; ס^לא העעם י ־- - —— ^־׳•'״ ~י'

 .!םכיגן תזי םנןוא םתךםלו ,ךיגבל סתנניןין) ,דןיק.םעך נףנעטיןי ןירעס רא? ךקךי (״
 ןײ1 טיה ןענרעל ןײלא ףךאדידעטאםא זא םאך ,דןאז עניטכיװא רןןיך זיא - ״.
 ןוא טײן עלא טינילײוו ־ײנ ,דןיק חךומ רעך קס יכזיחא םאך זיא עזמל?

 י הײץג'״"? י , י ־> '־.׳״ י



 גיןרלר .• ידדח ץ* דנ״ןר םעד )יריפ ץייב הנחת ־
 תמןיקידצזד ףהױ טנם#א5.טםא,ד זד יװ ייוזא ׳זסא^ דעניצדאד ,
 רענואך^מלה^מארא^זפנױרקױ םיא זפאזו דעךפ ■'/'
 ןיםאלױ עלא ןאד קניד ׳ם;רצמ דנאל ןיךעביא ןערא^יג םיורא זיא ־-
 ףױא״ ןיכאךקי;ןעגייז רעמקעמ עלעךא ,ןעהעזיםיא דעךנואװ ןיפיוא
 • •׳ טײקכילרעה ןיױ נוא מךךץי# ןײז ןעהעז.(ײע ילי חדעצ תינב)ןיךפיומ יד

 וזא ׳ערהיןיע ןײק ןיךאוע טינ םיא לא{םע ׳מציזעאג םיא 'ומסאך
 ניוא עזײג ןײק.זא ׳עךהןיעןופ ןיציזעאב ךױא דניק ןײמ וזפםלאז
 עלא ןופ נוא ןענרעל הךות ןײז ןום תוכז רעך נוא ,ןךאוע טינ םיא לאו

 ׳ײב זןוא לאז ׳ךניז ןיפןײך ןענײז י־ןאלאלײמ עךעיך םאװ רעךניק רךח
 יטימדןיא נוא ׳דובכב הסנדפ נוא דנוזרנ ןיבעג ז;וא מםלאז יוד יןײטזע י

 נוא שמוח ןדײןדנא טעוורע אױו ןעהעז* וצ ןײז הגוז ןפלאז ןאמ ןײמ
 -ןינאזטעװרע יװ ןיךעה ,גךוצימ רבןיױוצ רעהכאנ,(* אךךג רעהכאנ
 ןילעװרעהכא; ןיטײל נוא טאג ןעײךפךפ טעװ םאװ הזערך עפיזסא

 • .ןמא ׳ןימפג רעמײװרימ' ׳ י *•*■•;
 ןריצ ירעש סםלא _ השעמ

 ןיקיעמוצןא גי9ײ;רא5קעפעגדימ(א זוילי?# רים ןעעיד ,םעך זצ טײקץךײס
 דגיפ רעד יװ םאד ,ןעיזרפ ענינײא. י3 חןנמ זיא תמאב רעבא ,(דםלןןםעךי

 :יוראל׳מ>1 ןע/אז ;סמת םיוא טנירעל אױ א*ױ ןע? זיא םתך .וחילשפמ רןןזי
 טעוו אחז אז ,ןעץקל ןבענ טי;רעמ םיא !^יו2?/..ם?_יי13יוא •זייעקראה זליה הל?י?

 ז<? דןיז שכיר יע זא ,ד;יןל ןײואם תוזירז
 טעראטם ,ןױעהךאם םהיאטעון רעזייאם רעך
 טנאז יבך רעךיםאוו ןינראה וצ ןײא ץד רע
 יעך טעןל ןיסיןו טעוו רעי זא םײזן דןן ,'םיא
 טעך טינ ברא ,הנךסאייןינענ םיא 'רעטא$

 רא9 ײ1 ריס ןעלעװ ,ןײן טין בך ץיק רע
 טןאןינ ק?אה ך םאױ קוס? םעך ןיצײט
 קהעזײזןעלעװ ,הכךב רךניק עךעײז טימ
 המױכונך הוצ הךות)תיועסיןיא קנייז ײז זא
 הןומ שאװהךותױ (בקןמ תלהק הם>ךומ טעךאזנן יבר רעך ךױא .ןיךעןײב ךף רע
 ר§ טינ זיא .טערעלעןיזנוא טאה ונ^ר י5? דלאב י\ו ,ןיןכיװ לאן דץק רעד ךיז

 ־־ ,לאךטנאקא םיא ףיוא אךױא םע זא ,םײװ
 לאז יז ירעטום יך ףיוא טניל חוצם יך מא
 ׳זייעהראם יוצ םיא רעןנא? םעך ןענאן? רעך
 לאן ,יזיוהוצטינ ױא רעטאם 'רעך יןעון נוא
 ןיךעה ראם דניױמ קטינא קץ #'ןיטע? ד
 ׳םיירנ רעײ1 ןיד ר?^ז ריא טעןן .דניק םעך
 ,ץו?ינ טי<? ןײן טעןן עהים ריא םאון דכל
 לאז רן? ,יבך םעך ןײן יורזם ך לאז ךיוא
 ׳םלא ףיוא ןיכאס חכךב ז? ןעגךעל םהיא
 קק.םאך נוא ,קנאן קניל ןום קטיהבאנוא
 ביוא קבע;ננוטכא קךילאךטנאקרעקםױ

 ע^יע^ײב םעך ףיזא טשאפ שאװ רעך נוא ,ה?ךבא ןיבאס וצ טיה נוא יתםןז טןאן דן

 עניויע ץיא ״השךומ.רונ ,ןײלא רוד םע^ענ
 ןדפ רעןיא טײג שאװ השח;ןײא יװ ףאז
 השךומ, טינ נוא רעךץק אוצ ץרעמלע
 ץיײא םיךמיול נוא םיכבך זא ״םינ^רל
 תלךק השךומ״רט ,קנרעל ריא ןיפךאך
 עלא ',ם׳־נקעי.דאךאנ ץצנאג ןלאפ ״כנ׳קענ
 איד קקק.ןיא קנרעל ץסיאר וידיא
 ױזא ,זייא יתלוכ;רעײ] טײונ ךו ׳ הךות

 י •ל-י יװ ׳■■.-•

 ,טכתם עטונ עץי1 ןום ןעפאזז זצ האען ןײז,ה?;ז םעו;



 1 ♦,ד#מ ר? טךעוו ן,ךוזריא ןעווד^ומאירי^ד^ 3*>
 '׳קקגאךריס ,גי;יק נוא רעןןאפ רע^נלעך ״ן$סרה ב$ וני3£

 םא;ו ־,טסא^רע? ט;ײמ ז;וא טקא$ זז םאוו דײרן? ײן ראפ רך י ־
 ע;ך׳^ס'עקוגא ןיא • הו*ס .רנ םךוז רעז;וא קוע;חןוזץבאך יין?
 ןהאאי?;# דע טאך ,ה$ךןו םול^ו ט?וזע;וצ נוא ןיבעלגןאלוצ ן־ק?
 .ףיוא נוא יןא£ו ץי1 ףיא <ױי״ײ ײ) קקןײדגא נוא ןעץי* קץלײח םעך
 (םאהםןד^אה 1סי$3 דיא ןײא ןײז ףךאד׳ט זא ט״זײוו םאן. םאך ;פאןג ןײ2
 ־ק טא.ך טגײ׳ב .(*יםיךוט םיזעע^והךות טין? ,רסולן ,(עיניעו׳זפאק נוא

 ׳ לע^יה ןום ןײ# עץלײסא ןעמייק ץיךא לאז ןץן ץא .קוגי;חןוז
 םאוו געך ץטוג םעך ץא ץךיןי םיא לאז ר$ ,בוט .ד$ירעך זיא םאך
 גוא חךות ןעץועל לאז רע ,חךות עגילײה ץיד ץא ןיטאןי;טסאך אוד
 ׳םלוע ל$ ונובך יןך רד? ץטעב טימך ״ םיב־זט םי^עס נוא חומ? ןהאןן
 ץקךאטק גףק$ק ?ז לאז בוט רןי ץין ,דעק רעז;וא ןךנלעה טקלאן זז
 ץיך יןו דוי רעקורפ רעטוגא ןײז ץנעק.לאז רע נוא ׳עךה רץ.ץיז ףוא
 ה׳בקה וצ טוג ןײ1 לאז רגן ,טיטק^ םגך ןופ ט?גאלךא8 ןיליך רעץלײס

 ׳נוא ... . ־ " יי *
 םםלא חמדזמ , ןײ* ירעש

 לאן ד;יקרעק ײי לימ שאװ רעץןוט יף (א ןענעק.נוא קנרעל ףךאך פאדלאןא ױן
 ײג ןייעי׳ 1יא קגײל ניםײל? ,שאךלאם ןײסרע.זיא טינןעוו׳עינעצואןיך
 •ך? אזא יצ טןאם םןז אימ ,דוככ טים ״ך א,צ ,עייעעןא רעזנוא ןיאיהרוח ף
 טלעוו רע?יורג רך,םאװ ננירינן םעגעןאה ןןפאשלעחג יל וצ מטינעמ עכילךנײרפ
 טםור חרומ יד יװ טריצעכ זןואטאהנינעס ^־'־ •י * ■ > • ז׳י׳ ׳י ׳ ׳ז -?
 ןיא ך לאז ,סניריצא'וצי ׳תושטוטל. םאך םיצ רענאטךעמניא עײרןנ נוא
 |וב8> םעך רעדאי ■זיןמ רן ןו* נא* םעך 1'?- טי-י טעךעל םאװ רעך נוא ,גינעק
 .ךאם יךןוז ריא טיק ןילעל ךךיד ׳רעהירן ט״ניולםגא םאױ טאךלאקא ף תא ׳הךוה
 ןיביך^ױןיפאהריט םאױםםלאח&ןעעךעך מא הך1מ רקיע רעך נוא .עןזולם ןופ
 ןיןעווםעךעך/׳תוםמוטלמוםטה. ךוב ןיא הלילוך רע טנײלב טיגקװ׳אךןנו הנט׳מ
 לים י״חעב מךעלקךע זיא ןיטךאך ,׳ןילםמ ןײטשרא? טעװ רעטום ענמקא',סיאראמא
 םאון וליםא ,טײרען ןילםת םאיןי ןעקגאליז רעטום יד לאז״ זןיוא .מא שאך ניטכיך יװ
 ײרך טיטי טיאר לזןי ן* קגיי{( יימצ איד ״,א,ןענרעלםיוא לאז דעק רעך זעהעו
 טניםען עדעךראםעזןייגאמז יך ןיא ללכח ןיןאה ןדעסלע עךעןנוא יװ דךס? טיסיוח
 טסעראונ אף ־ ;ךךים ליןיום ןום רחיא ד םיתא קןין ף ןופ םאװ טןיךעןי?
 ןילםןו נילנע^ ןע?ײי יצ ץיאה יך ףיוא ענײק םי?,םיקיךצ ןוא םינואג עטםעךנ

 י .ןעןינןךעם טים׳-..... דןאלקןטטי רונ ץבײךךםאװ ׳סעךא1קס.
 קינפורקאאױו דונ זי(< םאך '.עךנעקיוןנוא ןי?ײל? ײז ןילעון םעךןיפ ׳.טיןוח
 רע5יורג'דעזנוא ף קןךעל רונ .טוןיןו םיורא טײג ךני(ך ךען נוא ,טןי? טיזק
 .רךקי) הךותנ עןנאג' 'ף׳ ,רךס ץדןיא טניךעלין םאה. • רניןך ה£ם״ יבך



 אעק הוצמ רב ונרעװןהימריא ןעװרטומאריפ הנחח;
 ■ריןןנוא טלעוגידףייא ץ?אל חסג םיא ןום ןלאז ריו? ,ץ^ןןנעןג וצ נוא
 י ור ױ.ו יוזא ,םלוע לקונונך ־.אבה םלוע וצ ןך חןוזםיא יןךוד ץלאז
 :ןי^לאחיג זץוא מקאזז נוא טןײס זי? םיךוןזן זנוא טיז? ןהא^ינ טזןאה
 י וזא״זןמ? י3 ץי1וצ ״גא? ןיגיםץי׳לזין קוןעדאה וצ ףיוא ןהוז רעזנוא
 :ןילאז רים ,רעןקײװ ףיוא ןהא^פא טינ זןוא ןופ םיךןןס ענײ1 וטםלאז .
 5 נוא י הךות וצ רעךץן? עלא עךעזןוא נוא ןךוז םעד ןײז לדגם ץי1 יה^וז
 :טי? ץלאז .תוחז?זע עךעזגוא נוא ,רוב$ נוא ר^וע טיז? םןםז^חאךי.
 ׳ןעךדיפ אוצ ץיזיהךוז ץלאזריז? נוא ,גיןײא ףיוא ץךעון טרע^קךא?
 :ץיז .9י9 ץיז םעעטײצ ע^ילןךילג^ איל ןעװ,ה$וח ץ1 אוצ ןךוז רעמוא
 • ♦ןמ^ ,גמיז ן׳תזן^

 .ערהץע ץיא ץ?ערפזקפאה;חח
 ■ טלעװ עםיור? יל ןעםאקעב טםאה וה ,רעןעקע^ טלעןו רעםיורנ
 ;ט?אוק ץז(מנמם "״ד ז'א םאד) עלעםלעװ ענײלק יך ךיואנוא ־ '
 :ץנעג ,םײולא גינחע? נוא טץא טךעךנוה יײןו^ טין? ןיםאקע? םיא
 • ףץם טךעךנוה ײרד טין? נוא ,הךות ןײד ןום הןעע תונןז? ח״מר יך
 •־׳;הך1ת רך׳ןום השפת אל תוצה ה־םש יך ןיגעג ,ןיךעךא גיצכעז נוא

 רעך זא ,זיא ננאלראפ ןײך מא ,ןעץוא ד ויא רעךילנ מגײו 1* עץיזז
 ןירעדעל ןעץה,אפ ׳ ןעהעל# ףױא ניוא עטזנא טים ןעקוק לאן ש;ע$
 (״יבא יקיפ ןייס ןדײךש םימקס פרעז.מא יװ ,ןבע^ םיא טאה טא? םאך

 ״שנעמ רעך לײװ_רונ ,״,דךוט י ץע.םךאה ה? קנךיק ה?וט ךךד.ײרא
 ;ןעץתאפ יצ טי? ,גיואעזיגא ןדאה ןיקנעוך עגנאמ נוא ניךנין ױא

 ' יוליםאיטעדזש םע נוא טםינ גיוא ךעך.ץא טןילםורל ,ןיטימצ םעך
 ןײמ טיהא3 ריך ךיא טעב םורך .םעטכעלש'ןײןג טי;ןענײמ יך.ןעך
 ןעלגילם עךץךטימ ןעלאזײז.םי?אלמענײך קיק ,עךהץע ןום דנ.יק

 • (רתםנ בשיי ײםים ץא)טגאז ונ?ך הקמ ףו ט?ױי? םךניק ןי״מ ןעצישאב
 י ,טי? הלילןד םיא לאז ם? ,דןי?ךך ל^ דןךמשל דןל יהויק ױקאלמ י?

 - עכלעוו זיגיוא עזײ3 עלא רעװועאב ףי* נוא ,גיוא עץיג ןףך ןע;עגעגאב
 ריא זא ץךוי טשינ ןופ ײס מא ץךױ ןופ ײם ״ ןישנעמ ץךאש ןעוט
 (*(חיגילם ״נ תיגילפ)רעך$ (,-׳יל״ ןבינילפ)ףיוא ןי?אה הסילש ןײק טלאז

 ■ םים זאזרעםם;א0 ןים ןעמאנ םעד ןעגיםךעד ןעמ ףךאל יימל?י י״ײמי^ םע יאװ (* ,
 זעמאנ םעד ןעןאמרנןך ןעןן ף־אל (תימל?1 טײעץ םע ואװ ניא .רע^ום ןײז ןום ןעםאן םעך
 ׳ 4 ײ$ כ״ןין׳מ׳ק ןעהיזרןאײבידנ .ןעי9 םלעטים רחי* טיזק יױ? יל ן״



 • , עדד ןיע ץיא ץכערפשפא ,דנחת ■״■ ׳. 342
 ,עצראװשא ,גיוא עזײכ ןיךר קךאזע ופין (י.ייא ..ײיא). םהיא לאז סע
 עטייךבא ,עגיצטאלפא ,עגיךכילײקא ,עןיךגא ,עלעגא ,עהאעבא
 ײפ ,ן(ךזא ןופ ײס ,ענעלאםעגנײאיא ,פזפיצראסשיןן םיוא א ,עעא^א
 ײס ,האושןוןײא ןוםייס ״רלותבא ןוםייס ,רוחןא ןום ײס ,הנקזא ןום
 רעךא בוךרא ןופ ײס.,רונזע ריא טימ יורפא ןום ײס ,ה$לא ןייא ןום
 ןעטנאקעןא ןופ ײס ״ עךמעךםא רעךא ןיךמערםא ןום ײס ״ ה^וךיא
 ןעגיוא יך טימ ןעמעלאידןײא ףיוא רזוג ןיב ךיא ״עטנאקעיזא רעךא
 נוא טינ ןעפאליע ייז י,לאײנ עלא ןעהעז עקלעװ קליוופ י םעך ןופ
 ,עגיטכראפ־םטאג יך ףױאגךנעמש חיגזעמ'ןע?י1 ייז״,טף ןעלמעךך
 םלוע לש ונובר רעךזא (ויאךי לאי׳ה ןיעי התו טגאז ה״עמה דוך יון
 םעטכעלש ןיןך ײז לאז םפ ״םיא וצ ןיםאה םאװ יך עמורפ ענײז טיה
 ןיטעלטבא טלאז,םעקינ׳עךך ןןע_ ןיגיוא עזייגריאנוא,קהפשך
 טלאזינוא ,זיוהיעצנאג ןייז ןופ נוא רךס ןײן ןופי (תיגולפ ־ינ׳דא)ינולפ ןום
 גא׳ט״ײב טינ (רהיאיר־יא) םיא ףיוא ןיך וצ טלוש ןיבאה טפארק קיק
 ןײז^לאז (יי ײיא)רפ נוא ,ףאלש ןיא טינ גיךעכאװ טף 1טכאנ ײב טינ
 םיוא טאה ה״ב ארוב רעך״איװ װא ,ןניואיעטכעלש עלאיןופ טיהעג
 ,עשרה םעלב ןופ גיוא עזײב יך ןופ רבדמ רעד/ןיא ןיךיא טיהע^

 :׳• ♦ ןמא ,ךיא ףאה טאג עפליה קיד וצ (׳ה יתךק דןךעושיל)

 - ♦(עקשופ םג>לעב ריאמ ׳ר ןיא)הןרךצ טיג׳ו־ג קװ הנחתא '

 המשנ ענײר יך ראפ (טניל י*דא םלענ)הקךצ ביג ךיא ,םלוע לש
 אהלא ,'םנה לעבריאס׳ראנת קסיורג״םעךקיךצםעך ןופ

 "ײ עס״ל אידןריס רעפטנפ ריאמ ׳ר יןופ טאג רעך (א י;נ? ריאסך
 ןײז טדעהיג אוצ טפאך יאוד יװ יוזא נוא (לאם ײרד ץגאי קם ףראי רעםרעײ

 ס#לא השעם -. י
 ,טלענ דןםא ןעטוני)טים רע טאה ,ץאלם רסימן רך ױאםאך,ם;הלע3ררמ ׳ר (א
 עגטעךן־געק ןיםייק.םי1א ריא' ןעננאנענ. נוא _ רפ ,ה?זן׳ם רעך ןום ריאם ׳ר אןגר
 טבאטעג 'ךיז טאק ניא לעמירטאמה (יײע אץנח ■ר' א;ן) םעך ןיס םיךײא קיא יאינ
 ,ךילרעמאןײךיךיזטלא.ך יןביוא ,ןיניײןא :״ זתיכלשיגירההרןץןזיךןוםרןײאיקיךרתןע
 לעוו ך־א וא ,ש; א ןי?ער.ט ריט ־ד טעון ,הךימירבנ יךי טים טנערבראס םהיא טאה׳ם
 ןעםיקי) רפ זיא ,ןיםאך םיורא ןענעק.ריא ניא ,טנערעלענ רהיא ןיא טאה רס םאױ
 קשייסורא ראס טלעטוץ>8 ךך טאך ניא רעמ?אפןיי1 נוא״זױהןיךטךיבאךוצטאה׳ם
 חאםוטה תיב ןיא טלאצינ ןיײא טאה נוא ץױי? ענאזאקא ןיוז ןיבעגי) ןײיא קם טאה
 ך טאה ,רע״ לױו יך נואיך טרעראםינ נוא דמ ריאה ׳ר טאהי. , זיוח ענילדנעז?
 טי) קקד איז זא ,ךםטןע א טקישד םדרא ןןןזאים אןיאטצף ןיךע^סןנן( ןיך ז<$ טאזזך



 'בעק סנה לעב ריאמדרפ הקדצ טיג׳מ קװ הנחת
 מא עקםאז תוא^ננ מא םיןקן ןאזןי; םיא םים טםא.ך אוד נוא ,דלפנו
 זטסלאז דא/תונ^ס לס ןים טע^עךין םיא טםאה זד ,ענעטלאסען
 םיורארין? טםלאזמא ,תונ^סרםױרנ ןײךטימ טע^ ןײס ןיךעןד וצ
 רין? טים ןא^ ט^לאזמא,טצע;באךיךיא םאװ רעצ םעך ןום ןעמע;
 תמן םעך בןל וצ׳תואלפמ םיםנ לא־ושי.קלאפ עצנאג ןײך טימ נוא
 סײײ ״ןיייײ םיי* קם קק אי) ',םת לעב ריאמ׳ר א$ך ןעגילײס םעך ןופ
 האוםךא קןריז^ טםלאז נוא (זיגאי קם לאז קנארק ל״ר זיא ■״יקא קװ ונײח ,ףראר׳ם
 םאײ ץכײלנ םאי נ*)לאך־שי ילוח ראש ךותב ,דנין־כ קיס וצ המלזע
 םעך ףיוא ףליהא ןע^ײרב וטםלאז^ךךצ ך תוכזבנוא (ןיםעב ףראד׳ס
 טםעידרפודיתועושן חיסצמ תןקךצ פרוז/זיא הךמ ןיך יוו לאךיש:ללכ
 אח סאןן ףליה ןיצאךפש טםבאמ נוא ןעוט ןךיא םאך תוקךצ ך

 .ןמא ,הךךסב ל&ן&י ללנןי ףױא נוא ז;וא ףיוא ןעגןיךב טסעװ
 ;״ •: רעשלטיה ׳י ׳'.־ ׳ ־ י י ׳

 ~ — - ם ם ל א ם *׳ נ׳ ם י
 ןקעץנ טאה רןנושרעךזא,ןיעאך^ינ ב? יד ,ישראינר בא רע זכאה ,זכיײן יד.#אה ױ לײינ
 םיח? ריוז רןנ ז׳אה גיטכיר זיא סןן זא רעךוון יז טאה',טךעךאסינ ריארתפײונ נזא
 .םעך תךסםינ ןעק טאה ףוס? .םחיא ןעבעןינ ר$ טאח ,ץורית ןעבלעז.םעך טךעקטנעין
 ..לרײמ יד *טיוקואעמא? דן זא ,לןןף$אםם ןרעלא? ריאןילאז ןעשנעמ דןאנ טלעמון>ע'נ;א

 טאה׳זן יץו ,ןעאײס טפוקט׳רם םיא ןעז? טאח רןןסאה ,טךעקטנסינ יוזא ןעםעךא ייז טאה .
 רעיטאזו הןלת ן׳םיוא ץניוצינ ףױרא םהיא ויא ״ץילךע ךין טלאח ד וא'ןענאםלראם
 ךך ין טאןו <ימק ריאםך אהלא) טנאןין םיא טאה נוא לעטיךשאטס םוצ ןעננאניג רע
 םאך זיא םא\ו ןעה טןעך? ,ןיםירי) רע^יא רס טךעקטנע ,םיורא ריא רימ בינ טנאןען
 יך טלײצ רעך ר? טאה ז עןנקישענא ראק רע ט:או ,טךיךין ף ראם אךומ גאהי ךיא
 ;טלע@שי? םיו־יא י ןעז? טאה ,השעס ע*נא; וטמעןו שזנילעזך טלענ אזןום א דיד אנ י .םיא
 םע רעון ,קןנאןעלא ףיוא דליב םיריאןנ ׳ד ןעמאה וטטעוו טםילעך נוא ךין רא? ןעמע)
 ויא !עננײיב .םיא לאז ןיקעךט םיא טעך שעוג טלעני יך זא ינוא ,דסיש ןעבעגיוצ
 ןעהעזךמךםיאןעה זנאח לאון ןייא ,טלףענ ןעבען. ךיא לעוו סאױ טימ ןעניךנס. 'ךיז

 - ןיטוקדזיא ,ןעמעננא טןאזןד םיא ןעק טאה ־ טךעםטג?~<ליטירטאםם רעךטנערםויזדחוטי
 ןייא ראק טלעטי?רא8 ךיי.נוא איכןה והילא ס;נע.יריאםד אחלאו ןינאו וטםעו) ריאןנ ׳ד

 ׳ .םורא םחיא טאה נוא איורע עןעםאלינםיוא וטםעיוו ,ריה רעקטנעףיאןנ ׳ר ןוםי טאנ רעל
 , ןהעוינ טאה ריאמ ׳רי םא)[׳טיםןיא קטטינ רעיון ירםוש רעך טנעךק ,ןףעװ טעוןעריי

 דזד טאזו ייז רונ ,איבנח יהילא זיא םאך זא לוצינ ךיא לעיו הלשמ ף טים זא ,םאך טנאן
 ןעמ טאזז (יו־יפא זיא סאך זא טקודין בא .ןזיױודיד לעייךיא ריאןנ ׳ר טגאן ?ןײקוו
 טנעכעיענ קבאחיױ ,ןיןאלױ קעײא םהיא ןןבעלם םאמ ,טןף עזײב ןעוגי)זיא ןיטיאך
 הידצ רעד לײונ תועזןא ןע?אה ײ1 זא ריאס ׳ר טאה ,ןיקנעםא ןיסיף יצ קניעק.
 טים טינ טםא#נאהא3 ןײק טאה ייאס ׳ר ףיוא ןאטיג ףךאװא נוא לףנײמשא קםונין
 תםאלממ יע זיא .יןעיױפ ענע?אלע;.סיוא .קםיד וצ םיא קלאקיכנא ײן קכײז '.ייז-
 ׳ ־ י .ל^ןךג׳םורקם י ןע^אה ,ינע ריאםך את^אי םנאןך ףן טאה



 ♦ מײנןרןד^ םןףע^י? וצ
 זמא טןאך- אוד םאזו טאבי> ןעסען א*ף:חא־>יעטא? רעזעלמיה
 ןופ ענײא ױא ,יניםרןגלמ־דאףא§.םיור?םיג? ןי?פ^ ׳•׳ '
 ירעטומ נוא רעםא? ןײך.עךח* ביץסךןא•.תאן זןי?ןן תא ד??)ך
 רעײז זיא טלעװ עגיוופ יד ףיוא םעך ןופ-רכק רעך םאװ רבל נוא
 םלעװ רעך ףיוא ןיול׳ןיטוגאראפ רעך טנאזך וצ ךא^ וטםאה ,םיורג
 זיא ןירעטלע ךילרע םלא.ך םאװ רעךירמול? ,(* ׳םימ;תוכיך*מ
 טםאך וד ידןיוה רעיך מלעטשיג הונןמ יל טןקאח וד נוא םימ;ךיךאמ
 ,ןירעטלע דובכמיג ןעמ זא ,דובן ןײד וצ לוכיכב ןיבילנראם ריא
 טןרעפזעעך ײז רא? טאה׳מ ןעװ נוא ,דובןריך טיגןען איון ףײלג זיא
 ערעזנוא .טןיעפשעך ריך ראפ טאה׳מ.־ איל דןיילןץא (טברי*־קי•־״)
 זעקימא זא טייצרעדיןיא ,ןװעל םעך טימסיוא םאךןעןךחד םימןס
 יןיילל ,ײז ןיןעך ראפ ךיא ,ה׳בקה ט^אז -,ןייעטלע;ענייז דובן טינ
 .דובן ןי?עג רימ ןיטלאװ ײן.נוא ײז ןע^יווצ ןעתאןו טלאװ ךיא יװ
 טגאז ,ןיךעטלפענייז םוררראע טםאשראפ שקמא הלילח ןפןן נוא
 ןפוו״,יך ןעופיװצ טינ ןהאןוי ךיא םאוץ,'ןאןי;.ךיא באל.טוג ,ת״ישה
 .ןעװיג רעצמ ךיוא רימ ײ1 ןיטלאײ * י״ז.ןעזעימצ ןפנהאון טלאך ךיא
 גהונ׳ זיא ׳םאו בא דוב?״ ןופ הוצימ יד זא ,םיןככסי עךעזװא קגאז ךיוא
 .טלעך התמא יך ףיוא ןיוזע ןפגײ1 יד.ןפך .טיוט רפײן.ךאנ וליםא
 רעךניןכ איך םאך םעך.טימ ׳ןיטלאה ךילרע ךױא איל.ןען ףךאך
 ײזןפןיג ,םיבוט םיועעמ נוא תוצמ ןעוט ייז״געװ ןיטוג קא ןעײק
 ןילא{ ט׳זענעביג ,ןיבאז' טײל ,ןיךעןלפ פךפיך,דוב?םעךטימ
 ן?אה ױז םאון ,קבאה יד.ןילא;ןךמ ןג ןעגיטכילא ,ןיךעטלע יד ןײז
 ענע;ףיוא נוא ,רעךניק עמורפ נוא עןוג עןלעזא טעוועךאךיג סיוא
 תוצמ יך ךךוד ליףוי״תסנלי? ךיוא ןױפטלע.יך ןי?אה טלעװ
 רעך םלא קרעטלן ך ןיךפןי ׳ןךוט רךגיק ך םאךםיןוט םיזקעמו

 קביוח * ׳ * י * . :
 ■ו^&רו. , ,,-•־׳■ וזדר11 נ■*.־ ■,<|?וו,:וז-,״ ■־*■!■■ 8?, ״• =— 8^חס6^ב=8800=:.

 ןױו ירעע... ... .. -
 זיא םת.ך ״ ץף.םאןקךאהינ ײן ןילאן נוא חךם זיא ״םיםי.ת&יךז*״ רכ&ן ךעך (יי
 ןעװרעבא ,םיסי.ת,וכירא ךיוא רכ1ע ןך םאוו רעך לײו> * הךם.*פ$ ״
 טץךי^ליוי •׳ ןדעטלע יעךינ רעד חא׳ם רע טפא^ףא? ,ןיעןלעד׳ןיז דבקן מא
 טיקוע רעד מא ןירןוית ד ך ןמ? ןעוןיץװ ןדקטלגן ׳םים:תוכירא ךױא יד
 מוא לאן ת״ישה ,•הדם דגנ? הךה ךיוא ,סד ףו ןךור תח; חע?עה ןי3 טי4 ךין

 *םנךןעןיטד ר^חך־קב ץינ קלאןרעןץקעךעךוא
 מו



 נעק י ' ש״צ רהאי םערעטלע וצ הנחת
 ־.(ייןדע מ 1יא רעלע׳ל ײזמעו טין? קןאס .'

 דנװיג נוא תוחכ ליםיוו ראפרימ לעטשיןיאזא ,מאג רעביל
 דןיא׳זא דןיא הען, ,רעךנןר ראפ קעעא ןעגייל ןירעטלע י *
 זיא םאך רעמ ךאנ נוא ,ןךעטלע ענײמ ןיגעג ןעװיג אצוי טינ באה
 טםלאיו ײ וליפא ןעוו ,בץעמ יםע זיא לכק רעך םאוו הוצמ אזא יןאך
 רכשא* *' ןיבעג וצ םוא ,ט?אזךאפ רונ םאך טםאה וד .טגאזי ר§ טינ םאך
 תמאברעבא ,ךיואהוצמא םיךךמ בגאץא'ןע§ לײוו ־,ראפ ךעך ב1ט
 ןעכאז עלא ןיא סאווי ושע יך )לכ־ש רענײך.רעך םאך טניךעל
 ןעפיוא טיהי? רע טאה דובכ רעבא ,ןיכאךבראפ ןעוויג רע ץא
 רעי טאה ן׳קךצי.ןעניךאב טפךאךיג טאה רע תעב ,טךא ץטםכעה
 טיינ רע/טאה רעךײלק יך נוא י,רעדײל,ך עכילרעה ענייש ןאטיגנא
 נוא .ןײלא ן׳הקבר רעטומ ןיױ רונ ',ןעיורםיעניך וליפא טיורטי^א
 תומואןופ ןעלייצ רעךםימכס עךעונוא םאוו םעיךאטםיה ליפ'ךיאנ
 דבל סאך יןיוא נוא/1 ןךעטלע עיךעיױ ןיעװין דבכמ ןיביאה ייך יון םלועה

 ןױצ ירעש םםלא ח&׳עמ
 תראך ,םיוא טוג טניכער׳מ ןעוו נוא (•* ט.;ילק ןײזןיאטנאזלאקזחי איבן ךעך(1
 טוט 1י?אן זײ1 דבכמ ײז קמ? ' ״יזײ* אי םױנח טש?טןו> רםום

 ״,״1, .'״״ .״ זינעןמלועה תומוא יד דזאנ םלא טײפ ריא
 קװ ל ױ ♦ןיבעל רע 1 רא§ וו רעמ םךוהןקהבן)ןיביךשי;טה ף םאװ הרומ ײן
 לאמא ײ1 ץבאה טבעלינ ןיבאה ך יין ןא^ךאנ תוחםל ריאטלאױ !סכלסאל
 רעבא .ץו לחומ דוב} רעך טנאקיג ערעײז רונ ריא טוט עךנעיםא .םלא ןיא
 ײז׳זענעק ,ןיבראטשך ןענך ך וא י״ן ,טינ עטונ יל רעבא ןייאז ע&ײלאנ
 םחאיו •דובג יע 11 1 ^ירו״ ףאך . .רףע^ ןר^ע^ אןצ ךען^ם רןןײג םתאוו דובב רעייז זייז לחומ טינ ךאד י,ם איר >עז?לאזנ ?לועל תומ,א אױיי
 התמא ף ףיוא ןעגיד ןירעטלע יר זא #יך ןײיאה לאמא ,זפליױןךעך אךקג יך איו.ו
 ןעםע^רפ /ןעגףןין רעדגיק יך נוא טלעוו לעקגים עדע.יױ$ ןיסיוק טםךאדיג םימבח

 • ה״בקה רעטום נוא רעטאפ רעײזך יימך/״יי ןזיפ ן*> יוםא םיצ יעגײמי?

 םאוי רעךניק עךנןי א טען ׳ ז וצ טגאז ״^, •הםך״ ףאןן קםאן ןײן םלועה תוטוא
 ,טלעװ רעך ףיוא ט?אר?? טאה ריא רת וצ ןעגאטי^יג זיא םיא <ןולקזעא טאזןין*
 ועמע^ראפ נוא ־ײ? ״ קגױניז ײז יװ ,ךלךנערןאגליםןבלאהא דקעה םעך ןןז ןעגיך

 .תוצס נזא ח,1״1 ן יי׳ • ״•׳ו ׳ ןן טאזן ,ןיטנעםיך איך ןוס ןיטהאק םעל ״ממ נוא ה־ווה וײה טימ ןעמאנ ןײמ *>י* יע^י 'ה?יס?״ רעןןא* ןיױ טאל
 • זפריהא* טאה הןקעםא ףאן .ןוידס שעך ןעיאלראפ טאה נוא ןיקפןי טלאןױן טין םיא
 רעטומ ױך ןעםוכינ זיא .םור ןיפ טנעננאלךאן ןיא ןיםעזי; זיא רע ,קבלעז םעד טיה
 ןיא ;םיא קגיופשינ ןאי נוא דײלקיןײ!קהיר־ן באךא םיא טאה נוא וטריךי} ראעאימ
 ריא ןילאןך פאך^רי* ןום זיא לײה רעד ,טםעןי רא? םינ ריא טאה רן מא םינ?
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 םע? ףיוא טגאןךאפ ךאנ דןי^ ןי? ׳לכ\ע ןיטימ םאך ײטז?לע§ ךיא
 םתך׳ףראל׳? ךוטיהעגטי}םאךבאהךיא נוא ׳תורבךה תר#8 ןיא
 נוא ׳למי.ד ןופ רעטא־נ ריך ראבץראס ןײמ ןענײװ םיוא ךיא״ם־ק

 לאז ךיא ׳געוו ןיטוג ןיא ןײ^ וצ ןיםלעה רימטםלאזוד ׳ריך טעב
 טנײה אטישפא נוא ׳ ןיךעטלע ענײמ דובכ ןיםאזעךא? טימ רעך
 ׳ גאט רגילײהא ײז ײב זיא םאך ׳ טײצ רהא;רעײז ןום יגאט םעך ןיא
 וצ טלעמ עזעיךאנ ערעטםנים יך ןופ םיורא ײ/ןעניױ גאט םעך ןיא
 ןיא םאוו* םונינעמיא טךאי יןײא זיא םאך ,טלעוו הי׳תמא עגיטםיל יך
 רעטומ) לענוט ןעגנײא ןירעטסניפ ןופ םיורא ז^נעמ רעךיזיא״גאט םעך

 ןיפלעה רימ טפלאז וד ריד ךיא טען ,טלעוו יעגיטםיל יך ןיא(בײל
 טימןךע ןגןיא ןיעילאז.עךעייז ןיכאמ גיטםיל ׳החמזע רעיך ןענײשעב
 דיא רעדא)ט^ילא לעטצ> ךיא נוא •׳ ץךאסי עמיראןוא טימ ןענװאד ןײמ
 וצ ןענךעל נוא ןענװאך טכיל יך דאפ לאז׳מ (״ריםה תיב ןיא יאג ביג
 ןיךעזן לאזיםע הןךךצ ביג ךיא נוא ,ןךע ןג.ןיא המזנל רעיך ןיטכײלעיז
 איבנ רעך יוו ׳ המזג)נ רעיך ראע דײלק־טאטש ״עגילייהא םעך ןום
 ערעיך ראפ טיג׳מ'םאױ הךךצ ךרת זא (ינטעי.הקךצ ליפמ) טנאז
 נוא ,ןךע ןג ןיא דײלןך־טאטשא טימ טעךײלקאב ײן. ןיךעוו תומשנ
 וצגילייס גוא ןײרןײזןךנאךיג ענײמ ןלאז גאט ןצנאגא םך ריימ ףלעס
 דובכ יךןיםאשראפ וצ״יוו ןירעטלפ עביל ענײמי ןי^עוו רונ ןיטכאךט
 עלא ןופ תוכז םעך טימ תוכז ריעײן נוא ׳ןךע ןג ןיא ןע^ינגרעם ;נוא
 טךעמײותאפ לאז םע ןײטישײ־ז רימ לאז.יןךע ןלןופ תןכשניענײך
 תוצמיוציןיבעגבאהעמםאוו ןענעךךיז לאזךיא ,.דםנךפןײמ ןיךעױ
 נואי ׳דובכ גידלעט^ ןיפאשךאפ ןענעך ײז לאז ךיא ״םייבוט םיישעמו

 ־ ויא י ״ * י -
 ספל א ח שזמ

 ןום נוא ,םיא ףיוא ןײ}.ףיורא לאן רעזןומ ףיוא נוא ןיניובי)ןײא יןין רןן טאה ,ךוט
 טאה רע ןעוו ףםױ כך . טעב ן׳םיוא םיא עךעןנוא רעגא .ןאזןינ ןא ריא נוא ןיעױהינ
 איזיזא רעזניט ןיך.ןופ טירט איד ט־ע־ינ עלא'טײמינ םיוא ןיבאה איין םנס םיםקך
 ךין ףראך׳ם טנאײ) רעי טאך ,טײנ עםיגארונ ,םליעה תוםוא - יך ןוםי םינהנמ
 הןיכע אילי ליױנ .ריא ראם ןילעטםי ײן ןום ולישא טנירפלינ ־ךיז ײז.(יב׳ייל לןא1
 דבכט זיא׳ם ןעןו ,ימול? ,ריא טים טםוק א;ןו רך זא טלײנ? רך אךסנ יד איװ ״ דןייא
 דבכם ױא ם אףו דןײ?נ זיא ,רעטום איד ,(ליךא רעם.יור?א ןעווינ זיא רע> ןוסךט ׳ר
 ועטנעמ רעךעך ךין ףךאך םורך ,ת׳ישה ןעןו זיא ,רעמום עטיןא [ײא טאהינ רנן'טאה
 טען) ,יןירעטלע ענײן ןייז ד?כם'ןעגדאךין ן׳םיוא ןײנ ףימא טמראךינ טאה רעטום יך
 רעסיחג ןײן 'דכל'׳קי.ז סךנ; ךילאם רן ק;יובינ ןײא ץ׳ז רעיטאק גןיעאל^ טע?
 . .ךתאולוכש םיקעכ רבץ ■ף <עלעקמי3 םוםא טאזןזענאי ׳ףגך־ן 9



 דעק :טײצ רהאי םנירעטלע וצ הנחת
 ע$ױרג יד ף־יוא םינפי לא םינפ ייז ןעהעז וצ ןײ1 הןוז לאז ףיא
 הרס^י1 ןיך לאז םפ ןי^אה רימ םאװ ,םדן&ל תײחה ןי*פ הח^יע-
 ..... ,ונימ;5

 • .״לאך^י לכ םיךבך״ ןופ ןדע רעך. . .
 .הנחת רעךעי עןלעז םאךנזא דןאז עםיורגא זיא *רובץ? .*א^לײונ
 יוזא בוא ׳םי?ב? ןעמאז וצ םע טגאז;מ זא'רעןיע־ג זיא מעבי;רעךע;
 םענע; ביל באך דןיא וא,רובצב זנסייך ןעוו זע:זפזײוו לכןע' רע;ײב רעד יװ
 ןעז״ירך םעך ביל ןי־ןאה עךייג ריז?נוא ,ביל ריז? םאה' רענעי.נוא ןעךיא
 הלילחיבאה יןיא ןעך רעבא ׳רובצב הלפך םאך טפײה ןעמעלא וזא נוא
 ׳ רובצ ץיק_טי; ראג םאך טםײה ׳זפץיפ רים טאה רעקיך נוא טנײפ םע;עך
 ןעראפ זא לד ז^וךדה י״ר רךי ט?ײר^ רעבירעד/׳ךיז ראפ זיא רעךעךרונ
 דןעיבל תהסאן)ןוס זןימ? יך ךיז ׳ףיוא׳ ןײ2׳ לבןכמ דיא רעךעי לאז ןענוואך
 ׳ ןעךיא רךע;קךאה וצ ביל ןעקנאךין ןיא ןעמען ןײרא לאן נוא (ךיומך
 הלןךםניךעךעךטעװ ןא1.םלע;ןײ1 ףיוא נואדוכן ןיד ףיוא ןעיאך סח.
 תלפתא נזא ל£ך{על 'ללן ןופ הךחתז הלןת יך טימ ןעםאז וצ ןירעון לל?נ
 ןיןעע קך&א ןיןײביע אך ריי? ןעליװ םורךי,ןמוני;;א לאמ עלא טךעון םיבך

 • י -.ץטיייגוצ םוצ ץז^עק ןײא ןום טיץךןילךץיךן ,
 ׳ םלצ? אךבנ^ םךא בי?ח (תי־* ןיא)ט;אז אביקע ־ר אןה רענילײה רעד
 קםא&יען םיא טאה רע לײװ ,ה״בקה ײ־ן רעײע זייא טינעזק רעךיעי וא ״
 , ץםלע£ םוצ ת־׳יזנלו ןופ ט?אק?יל יך זיאי םיורן יון נוא םערןזפ ןיך ןיא
 ןךב וצ טנאזיןטאך אךוב רעיד יון ץבעגין ןעןױן וצ םאך םיא טאה רע זא
 ןיזןינעה עיא ןדעך טעךינ זיא םאך (םךאך תא ה§־ע*םיהל£ ף?צב י?ו
 ליףו ״ אךזב םעך ײכ רעןעך ךאנ ןעײטע ןעךיא נוא ,דיא ץיןך טינ זליקא
 ןעןןאן םעטאן ןיא זןיא טןאז ונ?ר הב;מ יװ ,טאן ײ? רעךניק ךךןיםור ײג
 ןעןאה ביל ףךאךךןי זא םעך ןופ ריזן ןעהע; ,(םײךךלא׳הל םתא יםינן)
 רעךעך לײױ ,בלנסמ ךיוא םאך זיא לןק רעךארנ רע־\נוא ,ןיז&עק רעךעל
 ,',טײנ.רך ,טרעקא .רך ,טךעךאןג טלעןו ך םאװ 'טע?ךא ך וצ ךאך טקיעה

 קנען גנוטעבךאעיו עןילטיעך עקםרעט םאך ,האמ׳יוך טךײןקירעך
 .ך קקז רעװ ,םיטי.ך ףױא קילנ קןיק רעךנעןױט ׳רעןגלע^ יך ךךוד
 . קרןזזקן קןא^ע? רא;זיא טלעון ך ׳רעקלע? ך ץפ ראןי? ןעוארטאע
 וצ קןלגךו םיא לאזנוא ,ץרעךנא םעך ראפ ןי?ע?ךא לאז םינען יץיא
 רעך סאןן טײצ רעד ןופ קךעי,ריכ׳ףליה ןיױ ףראך רע םאןן טײצ רעךעי
 ןופ ף^ך ך קןאךז רע זום ,טבךאטקי רץ זי? קךאבע^טךעץ שקק

 . קעגוס



 .לארשי לכ םירבח ןופ ןינע רעד , : 348
 ןאן> ין /טעןכאנ םי1רא רע זפױנ קךאןע^ טרעװ רע יך דלאנ ק£קמ
 ׳םי?ד ןילג^זץ מינ ןא,ר רע ,ןמע; וצ םע?ע ׳ דנעה ד טים-קריל יטי;
 ,םאװ טינ םייןו נוא טךעה נוא טהע; רע ,טךא ןופ ןעךיך טף ךין ןאק^ רע
 קדיי^קא לאז סאװ 'םעץיא ןעינאה ךלאב זומ נוא ,יטץומאקלז זיא רע
 ־ראפ טי; לאז רע קלקןװנײא נוא ןעשאװפא םיא לאז נוא יליןנאן.ןײב
 נוא ,ןיין ןענךעל'נוא ןעגיײז ןעכעג םיא ףךאך ןעמ נוא ,ןיךעװ טלהיק
 םוא ןעם ףךאד רעטלע. טךעון רע זא ,ןעךייר ןעךךעל ,ןעםגן י ןעןךעל
 עטשךע ןײזיוצ ׳(*לעךנאהאי,הכאלמא ,ץךא ךךך ,המ;ח ,הך1ת ןע^ךעל
 ןעכאה קשיקמ ליןניי׳װ , לי־ומ ןיא ןי־חא יטמע^ רע םאו/טי1רנ לע,ךיטט>
 לעיפיון ,רעקא׳א טקאמע; ,קז;יא ׳טקאהע/טעךראע/טױרך םעך יףיוא
 ןעקאמ קנע,ךײז טימ לאז ןעמ קךאה׳טפךאדען רעיןזן ןעמ יטאה םילנ
 וצי קיךךאע ידןיא ןעמ ףךאך םילכ ליפיון',רעקאא ןעזײא קיטט׳א ןופ
 טאה םילנ יך וצ ,טקאטענםילי)ך ןעק טאה יוזא יװ נוא -לידאנא ןי;אע
 םילכ עק;קמ טאהי יװא׳יװנוא רעוו ,םךלי) טפךאדע; ךיוא ךאך קמ
 ׳ קײרשענ וצ ץלא םאךןעפךאך קט טעװ רי?אי8 קגי1בלי? ״טקאמעך
 זא ׳קלײ׳ב םיא טעוו רעןו ןעץךאנ םייא טעון רעװ ק;א;ק טךעװירןןזא
 ? ןיםע ןעבע; םיא טעװ רעוך ,ןעךי? םיא ,טעך רעװי. טלא טךעוו רע
 לאװ? ,ןשקמ וצ ןעמוק ןא רעךיון רע ףךאד טכךאטע רעזיא ףוםיםוצנוא
 קמאזוציןייזןךעמ עלא לל?ה ,:ןעבאךגאלו .'םי?יך;'ת'ןהאזיןא ,ןך ךרןיה םיא
 טלעז^שע; 'ק?אזוצ זיא ש;עם ־ועך ױו י1זע ׳םװעמי ןײא,יוו יןענען
 טיךעךקה ײךך נוא רעדךלנ ני^ךיעןל בוא טכא טרעךנוה יףוצ ןופ ןעךאוועל
 ױוי /ןירעדנא' םוצ ןעמוקנא זומ רילן ןײא ,ןייךעךא גיצלעז ינוא ףץפ
 ןיןפקקלק ןיפ ולי?א ןדרעימזע טאה רע זא ןיןעקה םעך טךעװ ט;עלזץ
 טךעזו שלעה רעךי נוא׳רעך^ ןײא ןײששי ט?ײל? םע רעךא ׳רעגניפ
 עגײ1נוא רעךילג עלא ע;ײ2 כיל שיקן? רעך טאך רע?יךך ,טךיזילאךאע
 יױטןײפזןי רע נוא ,קךאז? קז״סקלק ןופ זלי?א יף.טרך נוא ןירעךא עלא
 עלצ ןעבאה כיל שינק^ ־יעך ףךאד יויזןזי, ,קןאכק.ןךעוײי!זצ ׳יך טלײה נוא

 ןישנעמ.,.,' ........ ..
 זי? םאװ לעזניא ןײא ףיוא ןיזןיןעםא ןיץעז קעװא לאן ןעמ ראן> ץין לעז??> (*
 לאן רפ נוא ״ רעסאונ עטםךעײזנ יל טיש ,רעעיוב׳טןורם עטםרעײט יך טיש ןיםקאװע?
 ,ןיניוא יך ןיא ןהעז.ןא טין רע לאץ ןיטיטנעם ןײןיהונ זײ?ש עטםעב יד זי?אל זימךאל
 טיײפ ןים? רעסעב טלאוו רן ,ןײן םיא'טלאון טלעװ ןײזירעטםנים נוא נילןןװרט איװ
 עכיליענעמ איד זא 'טןײס .ןייןינעמ ן* טשאזעלעזיגא ןיא יןיד רוכ ־, רע$אוו טיט
 עןײד עלא ריך טניטיאםךא? אין םאון דנל ״ ןיבעל 'ןײ־ו ריד מןד יא6 טםאשלעןי)
 טין םאך ט?יב ןײלא רעגייא וד םאון ,ננינזואון ײס ,ננודײלק ײם ,ןים? ײס ,תוכרטיןה
 1זא נוא ,ןיטינעט רעדעי ןימז# טםםראך ת טיױנ איטי.ןיםאםירעם וצ ךיז עדנאטו^טיא
 .ןז?נעעעלא טיק טןט^ו זןןךן ןא^יוצ רךניק עץין ט^וױעלינ שךךבמ רע$א$ רז^וא טאך



 העק ~ י ־ לארשי לכ םידבח ןרנם ץנע דעד
 ןעלײ,ר נוא ןעױיפ.# גוא ׳ ןעךאןע ןיטהנעלק ןופ ןעמי-ל ײן.נוא ןיט!קמ
 טאה• הרות יך #טיונ רעײז ןיא ןיױ.עהלי־א? נוא טײהקנארן? ןופ ײן
 בילטםלאז ת ךומב דקמלי תההאו, רעזיורעװ ײרך טי? ט;אזע.ג ץלא םאד י ]
 טאה 'יםינעמ רעךעי ׳דנײרפיןײבזיא שינע^ רעךעי ׳ ד;ײ'ר? ןײד 'ןעבאק .]
 רעךילג ע;ײ1 ןופ דיל?א זיא רע ׳ןגפון טעגײד ןופ טעיגרא ןײ2 טימ לײןנא ■
 ןופ״ טלעז§טיעגןע*־א1וצ מיקןן ןײא.טןי? וד יון וזא ,ודייון ׳דןומכ״ זיא רע
 רעךעיינוא 'ש>נעק 'ןײאןי^נעק עלא ןיענעז.יוזא ׳ןףעךןז נוארעדןלנליפ

 . ױ ןענעקרעד'זענעמ רעךעי ףראך רעבירך ,רעךא א ריל;א ױאי מ:נעז§
 טאה רענײא זא ניוא ׳ לל? ןיא טיןעה רעךע; ׳ןופ טאה ירע םאװ הלגוט
 ׳ קקנא1 ני?י'א סיוועך םייא רע ףךאך ,שנעםא ץפ הגוט רעדןוזעהא
 טי;טקןאך שינע£א ןע\ו זיא טןײפיטאה ה״בקה םאװ ןעכאב ך ןופעץיא
 ןע§גא;"ןע5ילךק^ ןיט.י9 טקיך רע .םיא. טוט ןעמ םא;ו הבוטא ראפ

 " .(שגעמ ד&־^בקארװ* ץיא) ״ההוט יופכ,

 יןךוד ןײןנשראפ ריה ןע;ע,ר (׳ה י;א ףומ־ג דןעכל תננהאוי ןום טם:? םעך
 ןעןאהןלאוט^ נוא השם)ןיה׳נעמ יױו? ׳טךיםאפ טאה׳םאוו השעמ א
 ײ2י ןשן ל? טפא#דנײרפ עני?ײא א ףיוא ננודנךראפא טבאהען 'ךיו ןעשייווך

 עץיק/ןג^אי? טיניןעלאז ײז.טהא5ענ יןיז קןנייווץ ןעבאך ײן.׳ןעבעל ןעלעװ
 ץךעךנאםעך.ןעגאזרע. װמ ןעםיווטעוו רענײא םאװ ׳ ןבאז ענעטלאהע^
 ןעהןנעט ײװ? ך'״ ןעלייט טי? עךיײן יןיין ײז ןעלאז. ץךײל ײן ןעךײךפ ײה

 י זי^יהן^נ ןעפאךטע; טאה להאמא ׳ טבעלענ טוג רעײז גנאל טײל־א קיבאה י
 8 ןױ< ןענאט־ג'ענ ױא רע. ,ןעטפעשיענ ע;ײז ןענעך דנאיננע ץא.ןעךאפענ
 רעךועט רעד ,'ןיםנךזנירפא תנרהעג ןעמ טאה זי1ד טםא;םעדןיא׳ןיוה ט?אנ
 ריא מאה רע זא ה$נ ףױא למלבא טכאמע;טאה ןעמ נוא ןעפאלטנא ׳ױא.

 ;• לאז׳ט ט^יה׳נ יע־ךבאנ נוא עימךוט יןיא טצעױ;םיא טא,ך ןעמ ׳ תנרהע;־
 'ץא הז£ם יײכי רעיויט ועןיורןא יןעווע; זיא טײצ יך ץא ׳ןע;נעך"םיא
 זיא םיא טים םאװ נואױאהז^מ ואװ טקואװע; טין רענײק.טאך םע ,בוטש
 עךםעךפ ײ3 ןעקי? וצ ט?אנ'נוא נאט טיהורעני טינ טאה לאומז? ,ןעראווע;

 'יןךיטאך רןן זךי)ה^מ׳ןופ ןענא\וצ םע״ע ײז.ןעקײװ רע$אט ןיט׳נעה
 ם׳ה^םראפ טגאוע; טינ טאה לאומש ׳לובלפ ןעצנאנ םעד ץפ טזןיאװרעך
 זומ רןן גיױנ ן'ײ2 ראפ טנאזענ טאה ירע רא; .בײע'ןײ; ראפ טי;נוא בײןו
 לאטיןאק.ןע9יורנ.א ןעטונע^ ייןױ טיז?טאה רע. ׳געוך ןיא ןעךאן ניטײג
 ןיא״ ןעשוקע^ זיא '־״ נוא ׳ ןעוײלםיוא ןע;עק״ םיא רע טעװ רעסאז? דלע;
 ץגעװ קנערפ יןא; ןעפייהעננא טאה ךע ׳ןעװענױא ה£ט ואװ טאט^ ך

 ' טעוגןענאיליה ןעגענ, זליפאטעערע ,טנאזענםיא ןעק טאה טןז,$ ןך
 : םיא ק9 טע־ך םורא נעז$ עניגײא 1יא ׳טױטץפ ןעןײלפיוא טין ן׳השטר^

 קגגעה .



 לארשי לכ םירבח ןופ ץנע רעד 35ס
 י1זא יוו טץיװעך ךילרעסאינוא רןי£ק ע;ײ1 ןןיךעין טאק )ק;נעה

 נאט עלא זיא רן ׳ןעגנעה ץה£ם דןייריג קל לאזדן ןהעז ןעקןר רע זפעון
 טי; רע־וא םיא טאה׳ס׳ןהעז ןעגעןר םיא לא1 רע ,ע$ךוט ך זצ ןעעא;ע.ן
 טאה רעכ־יעװ רע^יה׳ןע^זגעןע׳אךטע; רן טאה לאס ןײא ,ןעזאךענ זצ
 זצ טךיןענ ןײרא ט?א; ײ; םיא טאה גזא טלען ליק לאומןי ײ? ןעםזנעך
 יײב ןעקיײצ ןעךאװעג ױא ןהעזרעד ךד ץ?אה ד;ײר*נ עךײ? ךױו ,״הסים
 ריך ײ3 לעװ ךיא לזעםזץ וצ הןץמ טןאן םעד״אן ״ןײןוע; רעקךאטסיא
 ץא ןעךײל? טשעװ ח גאז נוא ד;אם ץא ןיירןז ײ; ׳ ה?וטא ןעטע?
 קנע;עזען ךיןילאז ךיא ׳םיץזא ןעי>ל ךיז? לאז׳ט ץגעװטגײס ןופ עסךזט
 דלאבלעו)נוא קןךאט^ לעװ ךךז רעןײא רעךץק נוא בײמ ןיך? טיס(
 ןא£ םיוןעג ריד םאך| לעװ ךיא טךעפטנעעג טאה לאזםזן? ,קמוק קירזצ
 קזאל לאךט ןעטעבע; טאה נוא ׳ד;אן ןיא ק^אלע; דלא? זיא לעומק
 לעוו ךיא נזא ׳ רדגיק.נוא ביױנ ןײ1 טיז? ןעגעגעזע; ךין םײסא ןעךאפ ן׳ה£מ
 רעטצלע רעד ׳ ןעסיק קיךוצ טעון הטימ זײ> ן1כז$?א ראע עמךזט ןיא ןױז
 קיךזצטי;טעװ הט;מ ביוא ןעקימ טםלאז^׳לאומ^ וצ טןאזע; יטאך טקוטי
 לאזמקי׳ןנג־ת ךיך ןעזנ טעוו ןנ;רה םיא ףךאד׳ם םאך. גאןן םעך וצ ןעמוק
 ןום קןאלע; םױרא ן הןןים טאה׳זן ׳ םעך ףי1א טײטסיע? ך? ט;אזע; טאה
 זיא םײןרא ןעקוקעג זיא המ׳ם ױן ׳ םײסא ןעךאקע; זיא •ק נוא ע$ךוט
 ײז׳דךײב^ עטונ נזא רעךןיק נזא בײון ײ? החז# עסױרנא ןעךאווע;
 ר^ ,ניךעױרט יוזא רע זיא םאון ראן קןאטםיךאק טי; רעץיק.ןעךאץ
 םעךןעשײטקי^ענ טאך רן ׳החמן^ רעיךזצ טךעקע; טינ ראן ךך טאה
 ןעךאךז רעךץק נוא ביױנץי! ימ ׳יהאןצא טלאןיע; טאך נוא סױךאמא;
 רנןיױזא .יוןי טלײצךעך ײןטאזן רע נוא ׳ ת^ליחע; יײז ןעןאה ןהעזע; םאד
 רע 'בי1א נוא ;וכ?'מא ראפ ק$ראך טציז ל&וט# ,םײהא ׳ןע^וקעץיךמ זךז
 םאך ,ןעג;עה ץל^וםטי קמ טעזן נאט ןעקןיזלזןיע? שוצ קס-וק טי;טעך
 ׳ ןעךאפ קייךוצ קזאל טי;םיא קלעוךיך טנאזעגי ןע'?אה רעךץק נוא בײװ
 ןעמלאהעב ײזקבאה טשעךק ע$ױר;ןי*ז רעטניוו ןעווע; ױאםןן לײןו נוא
 קיךוצ טי;טעזן רןן ט^ענ־וצ ײזטאה רגן נוא '׳רעךײלק רע^ץװ עץין
 זיא נוא בזטשי ןופ םױרא ליקזןףעך ץןז רע זיא ט?א; ײ? רא;*׳ןעךא§
 טאה רךליףוי ׳קגױב ץפ לײ£א אױו דךע? עוואזיףדפא? טים ןעפאלע;
 ןײא טיזנ קסוק טעך רעבױאנוא ,גאזן ןײא ךאןרא(ױ*ן טײצ יך טזןואװע;
 רעךץא גאןן ןע^י־זלעך םעך ׳ ק#ײס ץלאזט?׳ ןעמ טעון רע^עןגן׳ טוניס
 ק$ױל ק#;ע$ לים ןהעןע; טאך ־ו^ טאטאי ןיזן ןעםוקעך ה?ים ױא הף׳>
 קייךז^ }?י^ועןןזא דן טאן ,ןע?;עק םוצ ןילאיםז^ טריקןעןנויא
 יען בףןי?^ ןד טאן ק9 זין ׳אן ץןיךיא ׳ אך ןיןנךיא טי;׳םיןז טננערז

 . ־ -ד *' ־•-'.



 ו , • * ״ ״3ארשי,לכ םי־־םן־ו ןופ ץנע רעד ,. - :|
 זיא ה#מ .רעתץז רעד טי^ קז?שילע םוצ טגאזעג טאהקמ נוא ״טלע-ל ,
 זאל / םיא וצ ט;אזע; טאה נוא ט§וק םזצ קנ;אגעך וצ זיא השמ ׳ קמוקענ ;
 ידקססצוררעד ךאןןי? יןיא .קגנעהםוציךימ םע^גוא׳זענעמםעךפא
 טאה ׳ן׳לאזמ^ ק$ען?ארא לאז׳ז? ןעםײהענ טאה רעטקלע רעד ,ץםעצניר? ן
 נוא׳קדעןו ןע.ג;אהע; רעןעק ליווי רע ׳ןי'גפארא.טינ לױוירע טנאועג לאקנזק
 ךאד באן ךי׳א 'לאוטשי וצ טגאקנ שאה הזגימ ,ןיךעל ןעבײלך לאז הזןים
 ןי? דןיא נזא ,קן?וק קיךוצ לעוו יןיא זיך 'ץיש^א ראפ ןעזאלעג. רא; ךד

 -לאז׳? ןעזאלע^ טין טאה הזקמ ,ןע^נעה ךימ ןעמ זאל ק$וקעגקיךוצ ךאד
 קזאלעג טי; טאה לאומזןי ,קנןעך 'ןעמ לא; םיא רא;ן׳לאוםש קגקה
 טזןואװע; טי; טא,ד ן״ןוק רעך ׳'קננע,ד ןעמ לאז םיא רא; ן׳השמ ןעננע׳ו
 רע טא,ן ,ןהעקנ טי; ךא; ךאזא יוזא טא,ך רע/ןהאט לאז רע םאװ
 ץא קייוצ ןעךי5 יין לאקן ,ןעגןײה טי;קדײ3 גיןגײלוא? לאז׳ז? ןעםײהעג.
 ײז טאה׳ז? ,ןהאן? לאז׳זן סאױ ךלמ םעך.ײב ןעגער? טעון׳ם זי־ז עזיךוט
 רעך ,ךךןן םעך טלײין רעך.ךאז יך טאה׳ז? נוא ׳עמלוט ןיא טךהיפע;קעװא
 ךלמ רך , םיא ראפ קגןײר־;ןעשגעמ ײווצ יך לאץמ קקײהע; טאה ךלמ
 ןנגךב םיא רעםען לאז־מ ךייא ןופי רעדעי יליף שאןו ר? ,טנערלענ ײז טא,ך
 •- ייזיא יג;זדקיקךא5 רעײז ןופ טליײחעך םיא ייז קקאה ,ךבח׳ןײז טי;נוא

 לאז׳זי ןהעןרעגײא ןע(ריוזא ױו ,טןאזןיייל רעײז.ףױא קךאווםלג ןעןאך
 ״'׳ךײלג ןײ1 קזומ עדײ3 ײז ,קןעל' ןעןײלן לאץרע נוא ןגנרה רכס ןײז
 עך״ג טןאזעג יןלק רעך.טאה ,טוניז? ץיא ץא קבראט# ,ירעךא ןעןעל
 .קעגזןירס ד תןןהענ ךאד טאה רעךײא םוראױ ,ץיךטינ ןעק.ק?עך קלאו

 ■ טי; ץןעךניר? ף סױןען ךאד טאה לאומק ,טי; קק ןע,רי ן;גדד עךײן
 ׳ א קגע;ראה ןע? ןעץי יוזא יך ,ןעװעךיטי; אךךאדױא רע',ה;ךרעך
 רימ נעק ךל9 רעך ,ךלט םוצ ט;אזעג ה£ם טאה ;ש!;עמ קגדלזטיםוא

 . ךיא גאה אוןא ^ךכעךטי; ןיקעצגיר? יל טאה לאזמק יוו ױזא ׳ ןעביול;
 י אוד זא רך ביזל; יךיא טגאזעך ךךמ יעך טאה .תץוהעג טי; ךיוא איז

 ' ץימ ראך ,ײרן טקק? ןופיטזין זד ינוא ;ךןךהע^ טין ץןעךןירן יך טןאה
 וצ 'קז?ירדא ךא? ןע?ע;ײא טליך רעזיאז? ,ןינעךפ ךײא ךיא לעון יךאז'
 י יךאטין? ןייך טעף רעז״יךךרעך זא טגאךע;יךקבאה ? טפא^ןיל רעײא
 - רעעוא קןע^ ךיוא םיא 'רא§ רי9 קלעוני,ןעךעז עךײן ריז? יון תםא א
 ךיאי /יץיא אזצ רעקיךך רעך ץיז לעוו ךיא ט;אזע;ךלן? רעך טאה ,קיועל
 י טעון ריא נוא ןעטד ךײא לעװ ךיא '׳ץאלאע ןײמ ץא נד;ע??י ןױי טעןן
 י איד ראע ט;א?ען יךטאך ־ןלמ רעך ,ןראװע; ױזא זיא סע ׳ קזןיה ךים
 ״.״יאם ץפ רע^יה ף ניא יעבען הצע ך קויע; קנעז ײן.נזא םיך!ק עטסעך;
 דױרעךןך,גי1א (ךוםן ךערי תכהאן)ןתמ ך וצ ם^אזענ ה׳בקה טאק םאד



 .. ; ,י לארשי לכ םירבח ןופ ןינע רעד . ^
 ץן טעון םן> ביוא ,:ןײלא ךך ביל טאה רע ױו ר;ח ןײ] קבאה ביל טעןן
 קילגךוא רעך.יון יןיילג רעצ לי? יוזאי ק?אה רע טעוו.רקר ןיך ײ? רעצא

 קש?עך יןיןקלעװ טלאזו רע יוו יוזא נוא .,רלילח קןןארםעקםךז טלאװ
 ׳קיל;קוא קין ןופ ןעטטעך ־םןה ןײזגקלעװ רע לאז״יוזא ,קיילןמוא סעך ןופ
 םאך ףו ךײל;ןעײךןג ךין רע טעוו הח^קאףעבאה טעוו רבח ןײז ביוא גוא
 ,ראפ ןעבעל ןײזקבע;.קלעמ.טעוו רעךײא גוא !החמ^ ןײז קװענ טלאװ
 ןײנ ךיאיליון טפאקבילא יװא וצ י׳ה י;א־ ה״בקה טגאזי ,ןע־נעל םרבח םעך
 ו׳זו ןעװ ,הךיזק י;צא וםע נוא ׳ןעבעל רעײא ק$יה לעװ ךיא ׳רעטיךךא-
 ץא טײןצק סןן יװ ,תוןן עךעייז ןופ רעצ היבקד טאה טקעלזןי זיא ןעךױ
 ךיז ןע^לאיד קךוי נוא,ײז טפלעךז רע נוא (לאךשי למעביוש?'נ ירצקתו)קוס^י
 קוסק ןיא טייטש' םןן ימ ,יה״בקה ןופ טפא^ביל יך ראפ ןיך.רזןומ
 ׳• •דד^? ל5?י ךק?1 ל?ףו ךב^ל ל;ב ךיהלא ׳ה תא תקהאו

 י -.(טםעשיג ץא ץיג םיחא ץראם)חיךפ גיטײרפ ןום הנחת ■־•
 .ףנחת יך ןינאן רעהכאנינוא חעזט יף ןאט טיוקא ףךאך ןעט

 רוכזוהךות עגילײה ןײל ןיא ןעביךקי;טםאה ת ,םלוע לזע ןגובף
 תבק ןופ גאט םעך ןעןרנײדי;לאץמ (ושדקל תבקה םזי תא

 ףךאךטפייוהרעיץאזא םימכסיעךעזנואיץגאז .םיא ןעגילײה וצ
 םאװ ךאנךוא ץיא אך זיא םע תעל ןעקנײךױ וצ ןעקרא^ש ךך
 רעך טקייש טכאנראפ גיטײרפ יװי1זא זיא ,ןיםעגךאפ םיא טכאמ
 .ןלאמקי;'ןךײל וצ ןא יןך טינײק םע נוא ץך;יק לים (ר״הצי יײורעלקע©
 טםלאיז ת ריך יןיא טעב ,תבק'ןא ןיםעגךאפ ןעם ןעןי לימוט ןופי נוא
 ןעטין? ןיא קפךאןנ קעווא ,ןױםנ םעךיןײטש׳וצ ײב ןיפלעך רימ

 ,ןשקקק ט?יל םײ,דא ץיגינוא טםעשיג םעך ןעקאמ וצ נואי , גןווזײל
 ץיב ץיטש וצ ײב ,טײןלשדיא עטכעך ת זיא םאך זא ,םײמ ךיא ימ
 הוצןכ עךילײה יך ץיזעגיג זנוא וטקאך םעך ףיוא נוא ,טלעג ןופ ;ןױסנ
 רעטךעװ *,פגילײה ך"ןעבײשעג טײטש'ןעטךאד יםאװ ,׳הווזט ןופ
 לכבוירעפעשפג ץיך קבאהיביל טםלאזךד (ךייךלא ׳התא^ובהאמ
 עלעזעצנא;ץידטין? (ךשקנ לכבוז ץצךאה קצנאג ץך טימ (ךבבלי

 ץ?אה םימכס פךעזנואנואי׳ןגעמךעם ןפצנאג ןײך טיןן (ךךאן?.'ל?בו')
 > זקא קתעליוצ ־י ״ל ש,םש םיפך קםיורך ןופ קביךש;א ץהייהד
 קסוני;• ךך ין טאה ,טלעוו ן־״ביןעםאשעב טםאה'ת תעב ױז ינזא
 ח םאןן ,תיןורעטםײסיאןא ר§ טקיאפ םפ ך,'געךבא ןא ןעטײךןש

 מסיג ״



 ועןצ ,״״דמיוום■ ג*ט*רפ ןש ,דנודת .
 ובעיך 'וםיימ (ג$מ ז זפלאה ו יך ,טגאוב וטן?אן ,ורילכתולםג ילב טםי$
 זײלקא־ךױאזיארע יםאױ ,ןיענעמ םעד״עךהפיאיןיבמגי*יוטםאה

 טםאשביל יך לזעמל ]ןעטיירפש יןױ ץעמענ׳זרחב עניױ תעןללעטלעוו
 ■ןע^וק־םע תעב טךםבו /ןעטײךפש-ןעמענ ךין לױו.ל$תא ןיז.ײל וצ
 שקמ רעגולק רעך ףךאל אך /קאמשךןױךל ןעק;מ .בוא ןעךנוק
 נוא ,ןא טמוק תבש דעגיללה רך ז טלאה חד״ץײג גנוזײל וצ ןעגאז
 רעכיגםאױ ןײג נוא ןעגיזםײןעבםעלא ןעמ ףראד ןיגעוו דובכ ןײזיןום
 ירעביל ריך ךיא םעב .ןיצנעב טכיל נוא קשאווםורא -־ףיז.זיוה׳גצ
 :רימ לאז גנוזײל םוצ עביל יך ׳זא ',.ױוא ךאט וצ דימ -ףלעך ,רטאפ
 דןיא רונ(א ןיך תבש ללחמ דדלילך ■לאז^ךיא זא ,ןירוכשראם טינ
 שךיהא ױו רניוושי;מא ביילא^וו קראטש ןיױ וצ ןיױזרזמיוןך לאן
 :ת^ש ןופ רובכ םעך תוכזב נוא רעםע^עך,'רעײךט ןוצךןײך ןאט וצ
 יריךלאז יןיא ,ןיט^עשץג עמים ןיא החלצהן הכךלא קקיש וטםלאן .׳
 ;;'־;•־ ♦יח?א ׳ץךש עכילײרןאטימ ןיעניך ןעןעןג

 ״■ ■, : םל ץפוא ..טךאפ .ןעמ קוו הנחך
 ׳ יךגעט םקעז ךיא ןיםאשאב טםאה וד ,רעפעשאכ .טלעע ךעםיור^
 ז,ךיןטקפע5'ײ1 ץא םאוו סלאינוא ,דךע יךינוא לעמיןד . *
 :-ך;זד.?א־■ד:- :•י- י- /- . .. י * :_.

 ־ יי־ ײ1 ;־' . ; ם#לא המעונ -. .־
 ך׳,1נו*ז קןרעל וצ ויא םאך ,ןפ םעך טןניםױ (לייהזנ עטםקעז עךנע> םפלא ה1עעפ ןיא (א
 ׳־ ןיבײלןי יפ טןיעער׳ם םאיו ןמ יך זא עטכיזיי; ױ ץ?יר#ױ׳יים ןיכאה
 ״ פןייל׳פ;םאײ גנוזײל קגיד/תבע םעך רםולב ןעלינ ןענײן ןידיא תננ? טךיפא? טאה סאוו
 ״*ןוס־^אך ןעלמנ• < זין-זיזיקג? ױ ךאן ן״ אױוזלאךיעי י?ער ידיוי* יייבךם יעךןיפ
 ״גנמוינקאךרםולן .(עק״ים ינ£ ךאלנײם ףום ל:? ןעךנעלבראם טלאוען ןיבאה<םךיבאנ ןזךך
 :^עלןןךןיןײזנעקיפ ניא ןעםענ זצ םאך ןעלעגו רעך ןיא תבופ ןע?אה נוא ןיניוא ע^ידיפ
 1 יוםײ1 זניפ זפױלם דעקךנוע ןעפײר םיוא ײנ .ןפ ױ ילעם ןיםייא ןיטאפיױ םיוא הירס

 ׳ראפ ערח ר£ רעך תעב אזלא •ליבאנםי וצידכב ,ןבילקיעןא גיטײרם קבאך יך םאוי
 ׳מם ננוזייל ן׳טיפ קפ׳נעם םעך מ׳ךובפ׳ נוא י,ןם ךיוא טײנ תכיןי זא , ןיךיאןײאג
 . עזךאטםיוו ף .קפ לאן *חגןיקז? .ױ ךאנ טנאןין ןעבאה נוא חנחזן רעך ןיא ןײרא ןע?ײ!
 י -םיואיךך קם סעון * ןןד קא קםען ןײרא ןפךייא טיױ טנײה ױ)ןהעןינ ןעבאהײזװי
 .״זחןיךז .עיפנוא ,תחעפ ף ןום ןירעטכין חךומ רעךןיא טײטע ,ןיבײלק ןיױ לאן׳?
 ■•!סײזיא ןיםײל ןוא.טםעעיג םמל עכאם רס ןעבײלקתביפ קננאנױםיורא קןיך יךװי
 .,ית׳ישהטעך״טילצרעךיןיא קז?נמ?..טכיל טאדת״יטוה ליימ״קנוםיןט״ןקבאזינײ
 ' . ןיטםעשינ עךפײ* ןיא חחלצה ןיבען ףױא קבא.ך םאון קלנײם טןמםיױ םימא



 טי ץםיו** םראפ • (עמ ןעװ ,דצחען . ***
 םאון רפםאוו יך זא-טגאזיג וטםאדז גאט ןעטיךך םעךקאמא

 ןײא ןיא ןילמאז.ףיוא יןך ןילאז.ליגוק ־ דךע ןינןנאג םעך טקעךא3
 נוא טלימאזיג ףיואךין ןי^אה יך ׳ ןעךאװיג זיא יוזא נואי ,טךא
 ןיטרא;עלא ׳ ןפאשעב םיא ןיא טסאך נוא ׳ . םי.רעםיורג א ןעךאווע^
 ׳םי'ןיא אך ץא הזע׳בי. רעך ףיוא אן ױא םאוויםעלא ׳ םיאתב
 .רםומא ןענרעל וצ ,ןםאשאב טינ םי.ןיא וטםאה (אהךלוח יך רעקיוא

 רע ,ןמזה ילבה ןיא רע טגיל ׳גיהח זיא רפ תפב םאוו ןיענעמ םעך
 רפ ןעמעלו ראם טינםײול נוא הךלוח איך יון טלין?אן נוא טלימאז
 םעך ןופי טלימוט ראפ ױא רפ/לײונ /ם*סיא ים ג׳יי אלי ײניי)טלימאז
 ײ) עמיטזל ךײך טינ רע טרעה רעך ךךודאד ' ׳םיךאל־טלעך
 רענײז תילכת רעצנאג רעך זא טנײןנ רע נוא'״(חםשג קיי זי״ פײקניל־״ג

 טגאלזע נואיםי.ןיפױא טמוק רפ יול דעבא״',ןעקגיךךו נוא ןעםן רונ ױא
 ןײךרפ טרעהרעךאך,(נטלעוו רעךןופ ליקוט םעך םיורא ךין
 עמיט^ םעטאג (םלמה לפ׳הילוק) טגאז.ךלמה דלך.יך ״ ע^יטצ)
 (תפתזרמ םיהלא חורו) .רםאול ןיםיוא יז זענעמ רעך טרעך רעך ואוו י
 (םימה ל?)ו שנעמ רעךםיא טךיפצ)ואװ זטםײג םטא;טבעווזע ואװ
 ןביך^יג טײטזע םע יוז ,'םי_ןיםיורג םעך ףיוא גידניךאק טפיוה רעביא
 יך ןופ ןעזפיוריםעך. דאפ (םיבךםלמ תולוק?) ך?ק ׳הי רומע? ןיא
 (ם;ירב^מ םיריךא)(םל*ײ יעי ןים ליםיפ יעד ױא ם#ד) רעםאך עגיטכעמ
 (׳ה םורמב ריךא)' ,םי.ןעםיורג םעךןופ ןעלעך יך דעגיטכעמ ןעניך
 גיטכעמ נוא קראטזע יוו צ)נעמ רעך טקךעקאב (״,.ז׳יײי)ןיטךאך
 םאװיך (תױנאב םיה ייךרןי)יטגאז ךלמה דוךיך ,ױא טײקכילטא;יך
 ןךאךטאמ יך (ם״בר םןמב הךאלמ יטױע)קםיזע ןיא םן ןיםיוא ןךײך
 המך)'ןדע.םאװ עקיורגיך ןיא לים ןיטײבדיא י םאװ םדסים ך ןוא
 םאװ רעךנואװ ענד נוא קךעװ םטא; ןעהעז יך(׳ה'י£?מ ואך
 טךאװ םקאג ךךוד (.רךפק חחי דמ?ױ רמאיעו״םנןוס םעןעקיז? יךקא
 ך[ י םלעםש * .־ - ■י* . * ־ : .־׳׳ ז ־;־• יל-־ : - •ײ

 ־* • ס ם ל א ח ש ע ם ,
 ל3קום#ןיםי1א>םםל*העעמ*מדון ןיא (נ ןא םעןעןעיעאב ןים אזא זיא םאך (א
 רןטזם יןיא נוא מי ללזזנלו הםזעןה״ י ןיא ץך טבארנ איז םאז> ןיןיוא .•
 י3ין׳וי לץ ונדאד םיםפה ל$ זע(ז ועטזע ןעסאןוצ טסעלטי נוא טלעםאז נוא דךע ׳שך
 ןךנןײטא דןאן ןעבײשינ רים קבאוד סלוד רעםיױנ טבאךנינוא ןיסךאך סניםין ך 6און
 •9ינ מ# םי ןיא םאוי םעך זןיוא ״רזקנ טינ סײוןניא ״סניפין ד םאוי ם^עןאן נסו

 ־,וז^מ ןי7- -סלךןאו ד קזעןן דא9



 חעק ■־ םי ן׳םױא טראפ ןעמ ןעור ודנחת
 םענוא (ץלנ םמורגןת; םנ ןיפי1א םנױו םךוטשא ףיוא יןד טלנממי^.
 (תיומוידה ײרי. םימצ? ולןןע(םי ןיפ ן־ילאײ יי)ןיךניא עניך דןיוה ןיךעוו
 נזא למיהםוצ ףיזע יךףיוא ןילאוניך ןיבײה םערוטזע םעד,יןרמ
 םאך (גגומתת העךב םמ>םנ) דנחג בא םוצ רעהבאנ ריא •ןעפךאוו
 ןעלמוט ײז.(רוכ?)ב ועונױיוגוחױ קעךזע ןופ ךך טםיג וצ לײן. דעךן
 רעײזנוא (עלבסת םתמכח לכװענע(ךנורטעב יוויםוא ךין ןעלקאשינוא .
 יקיעצױ) .טעםקינ רא§ טרעונך״ים״נרא ף-יש יד.יצ)טפאשטנעק/ עצנאג
 רעיךןיא טאגי וצ ןעירשיג רעבא ןעבאה יך םלא (םהירירצב ׳ה״לא.
 טייונ נוא טםאשגץיא'רעייז ןופ יין.רע טאה (םאיצױ םהיתוקוצממו)טיונ

 םעך טבאמיגמוא יופאה רע (המויךל הךעם םקי)'ךיגיוצייג םיורא
 ליזקשןענײז סע נוא (םהילג ושחױ_)טיןךליטזע רענײא וצ םעךוטש
 םאך ךיזיןעײךפ ךז נוא'(וקותשי יכ וחמשלעןלאוו עךפךךעךאזויי?
 יך טאה רע נוא (ם^פוך זוחמי לא םסנױ) .יגיהור ןעבילביג ןעניױ ך
 (ודםס ׳הלודוױ ״טדעגאב ןעבאהיײזואװ טרא םעךי וציטריםעג ב$
 רעךנואװ ענײז ןעלײצךע נוא דאניג ןיך ריפ טאג ןעקנאך ןעפראך יך

 •׳ .קשנעמעלאוצ
 םי.ןיפיוא ןיךאפ ןעעטצען ןיימי ײב ו רעטאפ רעגיצךאה רעביל
 ענײר'נוא תורובג 'ענייד םאװטפ ךיוא' ךי^ קרעמאב :
 םױרג ןיבעגיג םיאי טםאה וד םאװ ,ןשנעמ ןיטימי םיד^ה עםיורג
 טגאזיאיינרךיװ ״םןןיא געווא ןעבאמ ןענע,רלאז. רע ,דנאטשךאפ
 טךיםעג ךרוד טםאה וד םאװ טאג רעך טזיב וד (דןךך םןב ןתונה)
 לאךשי קלאפ ץייך טךיםעג דןךוד טטאךיוד ,געװ א יםי.םעך ךךוד
 (הךיתנםייוע םימבו)געװ עװאטצאפ עכײלגא ףיוא יון יוזא ם:ןיךעביא
 ,ןאב א רעםאװ עךנעשיור עץטכעמ םאך ןיא דןךה טםךים וד נוא
 לאזירע ןישנעז; ןיא דנאטשךאפ םיורגן. ןיבעגי? טםאהיוד ,רמולב
 טימ םאװ ,רויטאג יד ןיא ןעפאזקאב טםאה וד סאװ תוחיב יך ץיגרעך

 ■ ןעךא$ ןעלא;יך /.ץךאחאךאפ עםיורג־ ןעקאמ ןענעק,ןעמ לאז םעך
 ןעץך ןישנעמ ןיטימ םיךםס עץיך יװ יוזא נוא (א םנ ןעפיוא ןאבא יװ

 ..... .־ •־ םפלא חשעם - ■-
 ןאשי$אק_ ףױןי רעך םיױי ץוודאך זןוש^יצנ קסיור?? שאך םאון עךאפיך זיא םאך(א
 ףױן> יך ראם זיא סאפסאק,רעך ,ןײ)וצ ואװ נ־יא רעךעך יך ןעײךך וצ טשארק
 איין םאװ. ,ןא^ םוצ םעןלעך איך איײ ■,ףישי יך ןע$וט# נוא רעןןאוג םנך עדײני?
 יאיו נעץ ןײ1 אוצ [חא? םעך ןעךיןג ןיעיואי ליךאן טענןאע ןוס ח^ונם יד נוא

 * 1ײנ ףךאר רן •יך ןײ* ינז רונ טשךאונ םאו;(סאע?י*י.



 םי ן׳פיוא טראפ ןעמ ןעוו ,דנן־דת ־; 356
 ,ם:ןיםיוא פמיך ןײמ־ זע,רילגאב טסלאז ת.״רך ךיא טעג ״םיורג
 לא;ױ ,ףראךףואװ ןײג לאז ףיזע ׳יך נוא גיהור ןך לא; םי.רעך
 המא.זא ףױא ןײג ףיורא טי;נוא ןךהעא ןא זיפאלקגא טי;ךף ה?ילך
 איל.טפ,ךיפ ןיםיוא ןפײטזפ םאזן ןעזאךםאמ ך ףיוא טי,ך טבאנ ײיג
 ןעגאלזענא טף הקילק - ךף ןילאז םך ׳ ןפאלזל ןײא טינ הלילק ןילא;
 ןיפעךט םאװ ןע,ר;לגנוא עךעךנא ןופ זעוא טיהאבנוא ,ףיעא ןא ףיזעא
 אי?נ רעך איוו ,םיא רביא רעזעךעהירעך טןכי? אוד ןעך ,םי ןיםיוא
 ןיא ם: םעך ןעליטצזנײא טםנעןך וד .(ױלג ומהך ם;ה עג.ור) טגאז
 סאו;(״םפ לם׳ ייינ״)טביאנ יך יוו ,ןעלעך ע;ך ןום ןעמורב קטכעך

 ןײ5 טכײרגיג ףז טאה נוא ,רעךניק עועיךייא טגאי^ ךאנ טאה הערם
 טאוד םךרעףזא ,ם:ןיפיוא דניוו םךוטזעא ןעײןו טכאמיג וטסאה ,ם:
 •ךףיטאהרע זא ,טגיהוראב םיאי וטסאך זיטימיןיא נוא ט^יוריג
 ?•■א ןךיא ןום טבןע רעדע;נוא ןיגעװ ףלעווצ ףױא ןיטלאפזעיג
 רעגךײלאב עךעײן.וא נוא ,געװ רעדעןועכא ןיא םיא ןיא ןיעגנאגיג
 ןױילפא רע טאך יםנ םוצ ןאז^יג קנואװאוםםאך,טגא;ג ךאנ ך.ן'י'?אה
 ןיגעוו .טייר נוא דלעפ עךעײן.טימ הנךמ'רעײז זא ,ײן.ףיוא ןאטיג
 ענײ־ד םאוו טײצ עיגלעז יד ןיא׳דנתג בא םוצ ןעראװיג ןעקנוחאפ ןעניך
 גניךבנוא .םלןיטימ ןיא םענעקתטרעך ןיא ןעגנאגיג ןענײז רעךניק
 טינ לאזנוא דנוזיג ןעמוק לאז ךיא םולןעל יטרא ןײמ ףיויא רימ
 ףיזע ןום ןיזאל באךא ־וימ לאז׳מ ,געןל ןיאגנורעטזע ןײק. ןעניםעג
 ןיטךאך לאןנוא ,גנאלרעם ךיא ואװ טךאן׳ןיא׳ןיזאל קירא נוא
 ח ייוו וזא נלא ,ךילךידם ינוא דנוזיג ןפניפעג'(■״־ ךיא ק&עװ יצ) ןעמעלא
 ןעליטזעןײאוטםלאזיוזא ,ןיזעיח ןײזןימימ ןיאםנםפךןײא טםליטע
 קלאװייד יוו ונוא ףיוא ןיזעיור נוא ןיכא,ך םאוו לאר1עי.יאךוזעי עלא
 ,םענעםעזעאב עלא ףיוא טםײג ןײך ןיקיג ףיורא טםלאז נוא ,ם:ןיס
 טימי י ןךעװ לייפ״ןעלאז נוא ,'טײקגיצנײא ןיך ןענעקי רעך ןעלאז ײז
 וײי)דײר.עגילײ,ד ענײד ןירעוו םןךמילאז םע ,טפאזענעקך עקילטעג
 יל ןירעך לופ טעװ םע (׳הי תא הסך ץךאה האלמוג (היעשי איכניםעי
 רעםאװ םאך יוו אז (םיםכמ ם;ל ם.יעכ)טאג ןענעךךגןנא טימ דנאל

 .ןמא ,וניןכ;ב הרהמ? ,םי.םעך טקעךאינ'״


